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  ٍٰري هټٌپ ًثو( ٖضّج٨وشً ٨٘ض ٽ١جټذ ٨ٽمٍ أٸجهًمٍ ټش )مجِرت، هٸصٍ

ٍټٍؼٍثنؽجٍ خفغ  ٌ  ؛ٍِِ

  ٌشمٹٌنً من ثټصفٹم ٍض ثٖضجهر ثټ٩ٽمٌز خ١ًٌٵز أٸعٌ شٍؼًٌ ثټ١جټذ 

ٍظ ٌم  ٴز؛ٍ ًِمٌز 

  ٍض  ٌجس خني أ٨ٝجء ټؽجن ثٖضنجٴٕزشٵٽٌٚ ـؽم ثټفّجِثٖضّجىمز ٍض

 ؛ٴّم ٨ٽم ثَضؼصمج٧

  ٍټٍؼًٍٰ٪ ثٖضّصٍَ ثټ٩ٽمٍ ټٽدفغ ٌ  ؛ثټٍِّ

  جشير ٍٰري ه٨م ِْض أ٨ٝجء ىٌةز ثټصوًًْ خٵّم ٨ٽم ثَضؼصمج٧، ؼجم٩ز ش

ٌثس ثټصمٌػ ١ِ2ٌٲ -مفمو ٖضني هخج٬ني  ٍض ٨مٽٌز ثٔضرشثٯ ٨٘ض ميٸ

 .)ثٖضجِرت(

 ٌخفعج ، خٵّم ٨ٽم ثَضؼصمج٧ شفّني ثٖضّصٍَ ثټ٩ٽمٍ، خٌوث٬ٍؼٌج 

 .2خؽجم٩ز ١ٌِٲ
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 تقديم 

منهجوة البحث "تؾبقة لطؾب الزمقؾة الػاضؾة كادية عقشور بتؼديم كتاب          

، الذي أرشفت عذ تللقػه، أجد كػيس عاجزا عن "العلمي يف العلوم االجتامعوة

 ين أن اشتجقب له.صؽرها عذ الثؼة التي مـحتفا إياي لؼبول الطؾب، الذي يسعد

ولعل خر ما أبدء به هذا التؼديم هو التعريف بؿن أرشف عذ إكجازه وقام       

 بالتـسقق بني ادشاركني فقه إىل أن أصبح جاهزا لؾصدور.

يف احلؼقؼة لؼد اكتشػت األشتاذة عقشور ألول مرة من خالل األصغال العؾؿقة،        

لذي قدمته لؾسصح هلذه الدرجة العؾؿقة التي تضؿـفا مؾف التلهقل اجلامعي، ا

بجامعة حمؿد خقرض بسؽرة، حقث ترأشت جلـة التحؽقم التي تولت مـاقشة ادسصحة 

مـذ شـوات، ومن ثم توصؾت إىل تؽوين فؽرة أشاشقة عن اجلدارة والرصامة العؾؿقة 

 التي تتؿقز هبا األشتاذة الػاضؾة.

ولوجقني؛ ضبقعة ومؼدار حاجات ادجتؿع إكـا كدرك متاما بوصػـا باحثني شوشق     

اجلزائري خالل الوضعقة الراهـة؛ إذ يتطؾب ما كصبو إلقه من تؼدم اجتامعي يـعم 

بالرفاه واالشتؼرار، بذل مزيد جفود إلرشاء قواعد وركائز متفد لتحؼقق أهداف 

جمال السبقة  األلػقة اجلديدة ادتعؾؼة بالتـؿقة ادستدامة. فؾؼد قطعت الدولة اجلزائرية يف

والتعؾقم والتؽوين صوضا ضويال لؽسب الرهان الؽؿي، وحتؼقق االكتػاء يف أغؾب 

الػروع والتخصصات العؾؿقة، وحان األوان لتتطؾع إىل تركقز اهتاممفا بتحؼقق 

الرهان الـوعي، والّذي من دوكه ال يؿؽن أن تؼاوم حتديات التحوالت االجتامعقة 

جففا وتؼتضقفا ادـافسة الدولقة، ذاك أن مواجفة لؾواقع والضغوضات التي توا

حتديات التـؿقة ادستدامة الراهـة، وفق ادعاير والرشوط والؼواعد الدولقة؛ تؾزمـا 

مجقعا ممشسات وأفراد بتغقر إشساتقجقات التػؽر وحتتاج مـا اىل بذل وتؽثقف مزيد 
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كواكب حركة التـؿقة جفود حتى كتؿؽن من أن كخطو خطوات متتالقة وثابتة وكحن 

يف العامل. وبالطبع؛ فنن األمم ادتحرضة إكام تؼدمت لػضل العؾم واالهتامم بالبحث 

العؾؿي، وتـؿقة ادورد البرشي وفق معاير اجلودة، ففو مػتاح الـّجاة من أوحال 

اشتدامة التخؾف، وصاّمم األمام لولوج حقاة اجتامعقة مستؼرة وهادئة، وهلذا كان 

 تم بؿـفجقة البحث العؾؿي وفق األصول العؾؿقة وادعرفقة ادتعارف عؾقفا.البد أن هن

من هذا ادـطؾق، فنّن مبادرة التللقف اجلامعي لؾؽتاب، إكام تعؽس وعقا معرفقا       

لـخبة فؽرية كاصئة، أبت إالّ أن تساهم بػعالقة وترشم بصؿتفا يف مواجفة حتديات 

بني جمؿوعة من آلقات كسب رهان حتؼقق كوعقة  هذه ادرحؾة، ففي بؿثابة آلقة من

وجودة ادورد البرشي، بتوفر اخلزة الذاتقة وحتويؾفا إىل مادة معرفقة، وجعؾفا 

مقسورة الّتـاول واالشتخدام من قبل من هم بحاجة إلقفا. حقث يسجم اجلفد 

دبتدئني اجلامعي تؽامال من حقث البـاء ادعريف؛ يتـاشب وحاجات الباحثني الشقام ا

مـفم يف كل مرحؾة من مراحل إكجاز البحث العؾؿي شواء عذ مستوى مذكرات 

 اداشس أو أضروحات الدكتوراه.   

ويف ضوء ذلك، وبعد اضالعي عذ حمتوى هذا الؽتاب والوقوف عذ أمهقته البالغة     

زكقته بالـسبة لؾباحثني يف عؾم االجتامع وبخاصة ضؾبة الدكتوراه، فنكـي أتؼدم بت

ومباركته راجقا أن تعم فائدته  بؼقة الباحثني يف ختصصات العؾوم االجتامعقة األخرى، 

 بام يؿؽـفم من اكجاز أبحاثفم بؿستوى اجلودة التي يتسم هبا هذا ادملف اجلامعي.

 عبد الرمحن برقوق .أ د

 باحث يف علم االجتامع

  عمود كلوة العلوم اإلىساىوة واالجتامعوة

 بسكرة اجلزائر –خورض جامعة حممد 
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ٌخٌٸجشً؛ ټفًٍٝ ثټٹًٌم؛ث  ثټُّضٿ ٨ٽٌٹم ًٌـمز هللا 

 
ٌنٌجخز ٨ن ٸپ ًسّ           ٌثټٽٵجء ثټ١ٌذ؛ أ٘جټز ٨ن نٱيس  ٍٿ ثٖضدجًٷ،  نٍ ٍض ىيث ثټٌ

ٍټني خؽجم٩ز ٌثٿ، ١ِ2ٌٲ  -ج٬ني مفمو ٖضني هخّ  ثٖضّة ٍٰنج ثټٹ ؛ أن أًـذ خٌٝ

ٌرشٌـٌدج ًٽٌٶ خمٵجميم، ٌإٴدجټيم ثټ ثټ٩ٽمٌز  ٍثِ٪، ٖضٕجًٸصنج أٔ٭جٻ ىيو ثټنو

 ٌ ٧ٍ، خجس ٩ًو من أٴوٿ  ٌثټصٍ شدفغ ٍض مٍٜ ٍث٩ٜز،  ٨ٍجس ثټدفعٌز، أثٖضص ىم ثٖضٍٜ

٧ٍ  ٌأٸعٌىج أىمٌز ٌىٍ مٍٜ ٌٴجس، أَض  ، ««منيؽٌز ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ»»ٍض ؼمٌ٪ ثْض

ٌټةٺ ثټٵجهمني من خ٩ٌو،  ٌثس ثټمجټٙز، أ ٌخجټصٕٹ ٩ًٌّونٍ أن ثلٚ خجټرتـٌذ 

ٌمٕٵصً، هٌن أن أنىس شٍؼًٌ ٔٹٌ لجٗ ټٹپ من ِج٨و ٌثٖضص ٹدوًن ټ٩نجء ثټّٱٌ 

جٜپ هٌن ثِصعنجء، ٸمج  ٌثټَمُضء ثْٰض ٌر ثټ١ٌدز، من ثټَمٌُضس  ٍض شفٝري ىيو ثټنو

ّصنج خ١ٌّٲ،  أٔٹٌ ؼمٌ٪ ثټ١ٽدز ٨٘ض  ـًٍٝىم م٩نج، ٰمٌـدج خجټؽمٌ٪ ٍض مِؤ

ٌأن شٹٽپ ِجبٽني ثٖضٍٗض ثټ٩يل ثټٵوًٌ أن نٹٍن ٌإًجٸم ٨نو ـّن  ٤ن ثټؽمٌ٪ خنج 

ٌأ٨مجټنج خٹپ ُٰضؿ. ٍهنج   ؼي

 النــدوة؟ ىذه لمــاذا
ج٬ني، ٨٘ض ټٌْ من ثټؽوًو ٍض يشء أن نرصؿ خجىصمجٿ ؼجم٩ز مفمو ٖضني هخّ         

ٌټٌج،  ًشٵجء خنٱّيج ٌٖضج َض ه ٌثَض ّجس ثټ٠ٍنٌز، خرتٴٌز مٹجنصيج ثټ٠ٍنٌز،  ٌثً ثٖضِؤ ٬

ٌشأهًز  ىيث ثْضمٌ ټن ًصأشى نّ ئ١د٪؛ ٌٰخجټ َثميج خص١دٌٶ أىوثٰيج  لجًػ ن١جٳ ثټص

ٍث٩ِز ٨ن ٤ٌجبٲ ممجًِز ثټص٩ٽٌم، ثنؽجٍ يميجم ًثشيج ثټ ٌثټصٍ َض شمٌػ موث ج، 

ٌألريث ثٖضٕجًٸز ٍض شفٵٌٶ أىوثٯ ثټصنمٌز ثټ٠ٍنٌز.  ثټدفٍط ثټ٩ٽمٌز، 
 

ًثس شوًًدٌز         ٍء ىټٺ؛ ٨ٹٱض ؼجم٩صنج ثټٱصٌز، مني ِنصني ٨٘ض شن٥ٌم هٌ ٌٍض ٜ

ٌټز منيج ٍـز ثٖضٵجٻ ثټ٩ٽمـىنوِـٍٻ  ٌټټ، مفج ٱيج ٴٽذ ٌرتٴٌز مؽٽصيج ثټو ز، خٍ٘

ٍهأن  -ٌٸمج نوًٷ ؼم٩ٌنج –ً ٬ري أنّ  .ٸٌجنيج، ثټنجخٞ خجټفٌجر أي لٽپ ٍض أـو  ٌؼ

ٌأن ًنّفذ شأظريو ٨٘ض ثټدٵٌز ىيو ثټ٤ٍجبٲ، َض إى َض ًمٹن شًٍٙ ثٴصفجٿ  ؛خو 

يج ثن١ُضٴز ٴًٍز من أًٌٜز ٘ٽدز ثټؽجم٩ز ټٱٝجء ثټصنمٌز ثټ٠ٍنٌز مج ټم شٹن ټ

ٌٰٹٌي ْضي  خُض٠يج ىٍ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ثٖضصمٌَ، ٸمج َض ًمٹننج شًٍٙ شأټٶ ٨ٽمٍ 
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ّز خفعٌز مج ټم ًّصنو إٗض ٴج٨ور م٩ٌٌٰز  ٍض ممجًِز ٤ٌٌٱز ثټص٩ٽٌم ٨ٽمٌز مِؤ

ٍنج ٌمٝم  .ٴًٍز ٔٹُض 

جُ؛          مفٹمز  ؽٌزثِرتثشٌرضًٌر ثټصٱٹري ٍض َض٨صٵجه خثثندعٶ ٨ٌ٘ض ىيث ثِْض

ىنوِز ثٖضٵجٻ ٍض ٌهٴٌٵز، ټٽصمٹني من شفٵٌٶ أىوثٯ ثټوًٌر ثټصوًًدٌز ـٍٻ: 

ٍىٌىج ٠د٩صيج ثټعجټعز ، ثٖضَم٪ شن٥ٌميج لُضٻ نيجًز ىيث ثټٕيٌ، ـٌغ ش٩ّى ٍض ؼ

، ًّصٍٍض ؼمٌ٪  ٌثبٍ، إٗض شمٹني ثټدجـعني من شٙمٌم مٵجٻ ٨ٽمٍ ًٌٰ٪ ثٖضّصٍَ ثٔضؼ

ٌثٖض٩ٌٌٰز. خ٩وم ٌخز ثټّجخٵز ٍض مؽجٻ ممجًِز ٨مٽٌز ثټرشٌٟ ثٖضنيؽٌز  ج ٸٕٱض ثټصؽ

ٍخجس،  ٌثټ٩ٙ ٌثټصٍ ٔجًٷ ثټٹعري منٹم ٌٰيج، ٨ن ؼمٽز من ثټصفوًجس  ثټصوًًذ ىيو؛ 

ٍه ٌشيىذ خيج ثټٵجبمني ٨٘ض شن٥ٌم ثټوًٌر  ش٩ٌٴپ ؼي ٌشرضح خيج ٨ٌٛ ثټفجب٢، 

ٌشفٍٻ هٌن نؽجؿ ثٖضدجهًر ٸمج  ٨ٍشم شّؽٌپ ، ـٌغ ًٌُؼى منيجىدجء ثټًٌق،  ز مؽم

ٍخجس، نيٸٌ  مج ىٍ آس: من أىميج ٩٘

  ٌٛخجټصجيل مّصٍَ ثټؽّ ثنمٱج  ثٖضّصٍَ ثټ٩ٽمٍ ټٽدجـعني خٙٱز ٨جمزوًز 

٩ٌز ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٍض ثټ٩جټم ثټعجټغ ٌثً ٌٜ  . ٨٘ض ٬

 ٌأِجټٌذ شنٱٌي ثټدفٍط ثَضؼصمج٨ٌز، لصُضٯ َض ث ٌثبٶ  ٍثٜق ٍض مّصٍَ ٠ٌ ثټ

 ٌ ٍىن   ٬ٽذأټوَ  ثٖضنيؽٍثټصٹًٍن  ىٕجٔزمج ًمٹن أن ًنم ٨ن مؤرشثس ثټ

 .ثټدجـعني

 ٌخجټصجيل ٰم ًٌر ىُ ټٽمٕجًٸز ٍض ثټوّ ٔفني رت ٬ٽذ ثٖضأ ًثو  ن ئمن ٠ٽدز ثټوٸصٍ

جشيم ٍض ىٍ ، سُض ٍض ثٖضؽّ  رشأ٬ٽذ ثْض٨مجٻ ثٖضٌٔفز ټٽنّ  ٨دجًر ٨ن "أ٠ٌـٌ

ًثو  ٰئن أ٨مجٻ ؛فجرضًنٖضُ ټٓضِجشير ث ٌخجټنّدز ."، أٌ ٰٙپ منيجثټوٸصٍ

جُ ش٩ٹْ  ،ن٥ّ ٍض ٬جټذ ثټ يم،من د٩ٞثټ ه ٠ٽدصيم ثٖضؤ٠ًٌن ٍ ؼيخجِْض

ًثو( ٌهٸصٍ   .)مجِرت 

  ٌثټ٩ٽمٌز شٕمٌٚ ٨جٿ ْضىم ننج من ٍض ممصٽٲ ثْض٨مجٻ مٹّ ثْضل١جء ثٖضنيؽٌز 

ٍٴٍٯ ٨٘ض  ٍىن ثِضشٌزثټ ، ٩ٜٲ أٌ ٩ٜٱيج ثن٩وثٿ إٔٹجټٌز :نٵجٟ ثټ

ٌثٔض  ثٖض٩جټؽز ثٖضٱجىٌمٌز ٨وٿ  ،٠جً ثټن٥ٌيٌثټصن٥ريًز ټٽؽيجٍ ثٖضٱجىٌمٍ 

ٌثټصنجٴٞ مٹن ثټصّ  ٌثټص٩جمپ م٩يج، ثټم١أ  ًخجس ثټن٥ًٌز  من إِٵجٟ ثٖضٵج

ٌأًٝج  ًثِز، ٩ٜٲ ثٖض٩جًنز  ٌشّجؤَضس ثټو ٌأىوثٯ  ٨٘ض مّصٍَ ٌٌٰٜجس 

 ً ٌٍٰٶ ٍض ٌ  ،يجٌثـصّجخ ىجأِجټٌذ ثلصٌج ٌثش٨وٿ ثټص ٌأه ً ثلصٌجً ن٧ٍ ثٖضنيؾ 

ثن٩وثٿ ٩ٜٲ أٌ ، ثٖضصمٙٙز ثن٩وثٿ ثټٽ٭ز ثټ٩ٽمٌز ،ټٽدفغ ثٖضنجِدز

ٍء ، ٩ٜٲ ثټٵوًر ٨٘ض منجٴٕز ثټنصجبؾ ټٽدجـغ ټٕميصثټفًٍٝ ث ٍض ٜ
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 ٌ ٵوًر ٨٘ض م٩جټؽز ثټنٍٙٗ ٩ٜٲ ثٖض ًٵز ٨ٽمٌز،ثټرتثط ثټن٥ٌي خ١

َض ش٩وٌ أن ش٩ٹْ ثْض٨مجٻ خ٩ٞ ـٌغ أن  ،خفنٹز ٨ٽمٌز ٌثَضٴصدجِجس

ٌشٌٸٌدٌز، ٰيٍ خييث  ٍهث شؽم٩ٌٌز  ثټ٩ٌٌٛ شٽٺ ٨ن ٸعريث َض شمصٽٲ ؼي

صٱجهَ ًَض ـصى أن خ٩ٝيج ثټص١دٌٶ،  ثټصٍ ًٵوميج ثټ١ٽدز ٍض ـٙٚ

ثټ١ٽدز ٸرتشٌذ ثټٱٍٙٻ ٨جهر ثْضل١جء ثٖضنيؽٌز ثټد١ٌّز ثټصٍ ًٵ٪ ٌٰيج 

د٢ ثټ٩نجًٌن، ٠ٌٌٳ ثټصّ  ٌثټصّ ٌٜ ٌث٨جر ثټٱٌٳ خني ثٖضٵومز يمٌٖ  ٌم ٍظٌٶ، 

٬ٌريىج ٌشٙنٌٱيج،  ٌثؼ٪  د٢ ٴجبمز ثٖض ٌثټمجشمز، ٌٜ ٌثٖضولپ  ٌىيث  ٌثټصميٌو 

دجح  ٴو ًٹٍن أًٝج خّدذ ثټ٩ؽٽز  . ٴو  َض ن٩ٌٰيج لٌَأأٌ ثَضىمجٻ أٌ ِْض

 ٌث ثٖضنيؽٌز خٙٱز مؽجٻ ثټ٩ٽمٍ ٍض ثټصٹًٍن ټ٩ٝٲ مّصٍَ ، أًٝج، ٌن٥

ٌألٌَ ىثشٌز َض ًصّنى ثټ٥ٌٯ ټفرصىج ٨ٌٍز  دجح مٍٜ )خّدذ  ٨جمز، ِْض

جشير ثٖضؤ٠ًٌن خ٩ٞ ٸٱجءر ٴٽز ثنمٱجٛ ثټفؽم ثټّج٨ٍ ثٖضربمؾ ټيج +  ثِْض

ثټٝمري مٱجٛ جهر + ثنصجخ٩ز ثټدٌوث٬ٍؼٌز ثټؽّ ٖضٵٌجُ ثٖضنيؽٌز + ٨وٿ ثٖض

جشير + إِنجه خ٩ٞ  ثْضلُضٴٍ ثٖضينٍ ټوَ ىيو ثٖضٵجًٌْ ټٓضِجشير ثِْض

ٌټةّ  ؛ ٰئنّ (ثٖضدصوبني ٌشونّ ٸپ أ ٍ مّصٍَ ٺ، ٩ًٹْ خ١د٩ٌز ثټفجٻ ٩ٜٲ 

ٍمً ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٍثٍض ٨م ٌثنؽج إَضّ ٍض  ،: شوًًّج، شأ٠ريث ٌإرشثٰج، منجٴٕز 

 .ـجَضس ثِصعنجبٌز
         
دجح؛          ٌّ ټييو ثِْض ٌز ثټ٥ٌٌٯ ثټ ٌث ټمٍٙ٘ ٌټٌج،  :ثىنزٌن٥ ٌه ٌخٌج  مفٽٌج، ٨

ٍثًه ثټدرشًز ؼوًور؛ شألي خ٩ني  ٌثٖضص٩ٽٵز خرتٌٔق ثَضىصمجٿ خٱٽّٱز شٌّري ټٽم

٨ٌنرص ثټنّ رشٟ ثټٹٹمپ ټمُ ثَض٨صدجً ٨نرص ثټٹٱجءر ٸمو٨م  رشٟ و٨م ټ٨ٌٍز ٸمُ ٱجًز، 

٨ٌٍز، ثټٹٱجًز ىثس  دقٰصٙټٹمٌز، ث ٌثټٹمٌز ىثس ن ٌم٩جًري ٸٱجءر  ٨مُض خمدجها 

ٍهر ٍض ثټص٩ٽٌم،  ٍظٌٶ ٨ُ ّمج ًثټؽ ٌش ٍه  خني ؼمٌ٪  ٩جٌنٌَ ثټصّ ٵصًض شٹعٌٲ ثټؽي

ٌثٯ ٍه ثټصنمٌز ثْض٠ ، ٍض ِدٌپ شفٵٌٶ ٴٱَر ٍض مؽجٻ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ، شو٨ٌمج ټؽي

دجح ؛ ثټ٠ٍنٌز ثٖضّصوثمز  خ٩ٞ رضًٌر شٵيّص ٍض خؽّوًز  ٱٹريثټصّ ًشأًنج ثټييو ثِْض

ٽمّجىمز ٍض ، ټخوَض من مؽٌه ثٔضٔجًر إټٌيج ٌثِضټٌجس ثټص١دٌٵٌز ثټفٽٍٻ ثټ٩مٽٌز

شم ىنج من ، ٌخ١ًٌٵز ٨مٽٌز شيج شوًًؽٌجثټصمٱٌٲ من ـوّ ٌ شًٍّز ىيو ثٖضٕٹٽز 

ٌهثبمزأمپ أن ًُ ثټيي نّ  ،ٴرتثؿ ظم شن٥ٌم ىيث ثټنٕجٟث َثمنز  ًثس شوًًدٌز مص  .صٍػ خوٌ
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 النــدوة أهـــداف

  ًََخٵّم ٨ٽم ثَضؼصمج٧ خؽجم٩ز  ٌثټ١ٽدز جهًمٌز ټٽدجـعنينٕةز ثْضٸّ ثټصّ ش٩

 .١ِ2ٌٲ مفمو ٖضني هخج٬ني،

  شفّني ٌ ٌثٖض٩ٌٍض  ٌټٌزًٍجهر ثٖضّصٍَ ثټ٩ٽمٍ  ، من ثټفْ ثْضلُضٴٍ خجٖضّؤ

ٌثټصفٹم ًٌٰ خوَض من مُ ـٌغ  ٌثو.ثٖضٕجًٸز ٍض إهثًر ثټص٭ٌري  ٌثٯ ٖضؽ ٌثَضنؽ ًثشً   ؽج

 ٌٌِشٵٽٌپ هًؼز ثټفّج ّٙ شمٱٌٲ  ٵجء ٨٘ض من ز جس خني ممصٽٲ ثټَمُضء ثْٔض

 ثٖضنجٴٕجس،

  ًّشٵجء خمّصٍَ ثنؽجٍ ثټدفٍطثټص فٍ ثټيي ًؽ٩ٽيج ٍض مّصٍَ ٨٘ض ثټنّ  ،مٹني ټُض

جلنز ثټصفجًٌ م٪ ثټٵٝجًج ثټ ٌثټّجـز ثټوّ ّّ ٌټٌز، ٌٍض م٩جټؽز ٍض ثټّجـز ثټ٠ٍنٌز 

ٍټٍؼٍ ٌ ٌثټصٍ شّصو٨ٍ ثټصولپ ثټٍِّ ٌمنً ثٖضٕٹُضس ثْضٸعٌ ـًٌٍز  ثٖضٕجًٸز ، 

 .ثټدفعٌز ٍض شفٵٌٶ أىوثٯ ثټصنمٌز ثټ٠ٍنٌز ثٖضّصوثمز ٨٘ض ثٖضوَ ثټد٩ٌو

ٍض ثْضلري، ٍمٌُضشٍ ثټٱٝٽٌجس ثٖضفرتمجس ٌٍمُضبٍ ثْضٰجٜپ ثٖضفرتمٍن، أؼوه          

ٌنأمپ ـٵج  ٌنصمنى أن نٹٍن ٨نو ـّن ٤نٹم خنج،  ٌثټفجرضًن،  شٌـٌدٍ خجٖضٕجًٸني 

ٍر ٍنيټٌْ ، أن شنؽق ىيو ثټو٨ ٌرج ټٹ ٍض  ،يجْضنّ خپ ، شوًًدٌز أٌ هًٌر ٨ٽمٌز مؽٌه نو

جُ ٍر ټٕض ىٍ  ،ثِْض ٌثټصٌٌٕوه٨ عجً نؽجٍ  ٌثًٔض ٌشٹًٌْ ټعٵجٰز ثټ١٩جء  ، ٌثټدنجء، 

ٌثټصٱجؤٻ  ،ٍض أٴّجٿ ألٌَ ٌؼجم٩جس ألٌَُضِصنّجك ٌټ ٌثټمري  ـصى ٩ًم ثټ٩ٽم 

ٌمج شُ هثبمج ٍث من لري ًُ ، ًٵٍٻ ش٩جٗض: " ٌ إٌٍض نٱٵ ٍن" ٘وٳ هللا ٥ٽمنصم َض شُ أټٌٹم 

صى ٍض  أمپ ٸيټٺ، أن ًرتِم ىيث ثټنٕجٟ ٍض ٴّم ٨ٽم ثَضؼصمج٧ٌإى نّ  .ثټ٥٩ٌم ـٌ

ٌٸٽٌجس ألٌَ؛ ٌث ٬ري أنّ  أٴّجٿ  ٌثٿ أن ًدجهً نج نصمنى ٨٘ض أ٨ٝجء ىٌةز ثټصوًًْ ثټٹ

ٌثَضؼصيجه ٍض إ٨وثه هټٌپ منيؽٍٱٹري خؽوًإٗض ثټصّ  ٌشٍؼٌيً ٍض  ٽ١جټذټ ز  ٖضّج٨وشً 

ٌث ٱجٳ ـٍٻ أٸعٌ فٵٶ ثټٵوً ثْضٸرب من ثَضشّ ، ًُ ٯ هٌن مٕــٌٯ"ثنؽجٍ خفعً، "إٔــ

ّّ ثٖضنيؽٌز معّ  ّجبپثٖض ٌثټؽوٻ ٨٘ض ثټ ًث ټُضلصُضٯ  ٌٰمج خٌنيم جـز ثټ٩ٽمٌز ثْضٸجهًمٌز ج

٨ٍٍ ٖض٨٘ض ثْضٴپ ٌمن ظمز مّصٍَ  دفٍطّصٍَ ثټ، ًٌّج٨و ٨٘ض شفٵٌٶ شٵٌٌم مٍٜ

٨ٍٍ ثټصٹًٍن  .    ثټنّ

ٍٰٵٍن خئىن هللا ش ٌم ٌث ټٹم،  ًخٍ ٨ًٌجٸم.ٔٹ  ٩جٗض، ـٱ٥ٹم 

 ورـــعٌشسعٌد ادٌة ـــد/ نأ                                                     

 دوةـــــالن رئٌــس                                                             
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 منهجيت كتابت الاشكاليت في البحث الاحتماعي

 د. صلوحة بن سباع

 ة )أ( يف علم اجتامع التنموةأستاذة حمارض

 2جامعة حممد دني دباغني سطوف 

 :  مٽمٚ

ٗض ټٽدفغ ثَضؼصمج٨ٍ، ٰيٍ شمعپ أِجُ ثټدفغ،           ٹجټٌز ثټٽدنز ثٌْض ش٩و ثٔٔض

ٌألٌ مج  ٍٿ خً ثټدجـغ ٍض ثټفٵپ ثَضؼصمج٨ٍ  ٌثَضن١ُضٳ  ٍض ٸصجخصيج ٩ًصرب أٌٻ مج ًٵ

ٌج٬صً ٨نو ثَضنصيجء من ٨ ٍٿ خص٩وًٽً ٌ٘ ٌثټصٵيص ټٽفٵجبٶ خًٍٙر ًٵ مٽٌز ثټدفغ 

ٌخ٢ خني ثټؽجنذ  ٌټٹٍ ًٙپ ثټدجـغ إٗض مدص٭جو ٍض ٨مٽٌز ثټ ٨ٌٍز،  ٌمٍٜ ٨مٽٌز 

ًثِز ثټ٥جىٌر ثَضؼصمج٨ٌز  ٍثٰٵٌز ٩ًّى من لُضټيج ټو ٌثٖضٌوثنٍ ٍض ٨مٽٌز ش ثټن٥ٌي 

ٍثٴ٪ ثَضؼصمج٨ٍ ٌټز ٔض٨جهر خنجء ټٽ ٌثټٱج٨ٽز ٌٰيج، ٍض مفج ٌثٍ ثٖضص٭ريثس ثٖضؤظٌر  من  ټٕضخ

٧ٍ مفپ  ٌثٖضُضبمز ټٽمٍٜ ز، خئشدج٧ ثٖضنجىؾ ثٖضنجِدز  لُضٻ ـٌعٌجس ثټ٥جىٌر ثٖضوًٌِ

ج  ٨ٌٽم ثَضؼصمج٧ لٍٙ٘ ٍمج  ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز ٨م ٌثټدفغ، ٰجټدجـغ ٍض ثټ٩ٽ ًثِز  ثټو

ٌثټ٩مٽٌز ثټصٍ ًن١ٽٶ منيج، ّٰؤثٻ ثَضن١ُضٳ ىٍ  ًفوه مني ثټدوثًز ثْض٠ٌ ثټن٥ًٌز 

ٍٴض ٨ٌميل ٍض نٱْ ثټ ٌثء منيؽٍ  ٌث٨جر  إؼ جٰز إٗض م ًفوه ټٽدجـغ مّجًو، خجٜٔض

ٌٰٶ ثٖض١ٙٽفجس ثټ٩ٽمٌز ثټوٴٌٵز ټٽفٵپ ثَضؼصمج٨ٍ  ٌثٖضٹجنٌز ټٽدفغ  ٌه ثټَمنٌز  ثټفو

 ٌثټصمٙٚ ثْضٸجهًمٍ ټٽدجـغ. 

Résumé : 
La problématique est la base de la recherche sociale, elle représente 

environ le tiers de l’étude. Dans le champ social, la rédaction de la 

problématique est la première étape par laquelle le chercheur commence, et 

dont il apportera les modifications nécessaires à la fin de ses recherches pour 

le mieux rapporté les réalités avec objectivités. Mais aussi pour atteindre le 

but de relier la partie théorique à celle pratique de manière harmonieuse, afin 

d’étudier le phénomène social et mettre en exergue les variables qui 

l’affecte, pour essayer de reconstruire la réalité sociale en suivant les 

méthodes adéquates au sujet de l’étude. 

La question du commencement est la procédure méthodique et 

scientifique et en même temps, elle trace au chercheur son chemin de travail. 

Ajouté à cela, la détermination des termes en temps et en lieu de la recherche 

selon les termes scientifiques précise dans le champ social et la spécialité 

académique du chercheur. 
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 :مٵومز

ًصمٌَ نم٢ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ثَضؼصمج٨ٍ خمج٘صني،  ٰيٍ خفغ ٨ٽمٍ خم٩نى أنً         

ٌثټصفٵٶ منيج ٨ن ٠ًٌٶ  Empiricalثمربًٵٍ  ، ٰٵو شم ثټفٍٙٻ ٨٘ض خٌجنجشً 

 ٧ٍ ٌم٩نى ىټٺ أن مٍٜ ٥ز، أمج ثټمجٌ٘ز ثټعجنٌز ىٍ أن ثټدفغ ثؼصمج٨ٍ،  ثٖضُـض

ٌشرصٰجشيم ًثِز ًصٙپ خأ٨ٝجء ثٖضؽصم٪،  ٌٸٌٱٌز  ثټو ٌمٕج٨ٌىم،  ٌأٰٹجًىم،  

شٱج٨ٽيم م٪ خ٩ٝيم ثټد٩ٞ، ٸمج أنً ًيصم خجټؽمج٨جس ثټصٍ ًٕٹٽيج أ٨ٝجء 

جٰز إٗض ٨ُضٴز  ٌثټ٩ُضٴجس ثَضؼصمج٨ٌز خني أ٨ٝجء ىيو ثټؽمج٨جس، خجٜٔض ثٖضؽصم٪، 

ٌٸٌٱٌز شٹٌٲ ىيو ثټؽمج٨جس م٪ ثټص٭ريثس ثَضؼصمج٨ٌز  ثټؽمج٨جس خ٩ٝيج خجټد٩ٞ، 

 .(1)م٪ثټصٍ شفوط ٍض ثٖضؽص
 

ٌثٍ  ثټ١جخ٪ ثټؽمج٨ٍ         ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز إَض من أؼپ  إخ ٌنفن َض نّصموٿ ٨دجًر ثټ٩ٽ

ٍٿ ثټصٍ شألي ٨٘ض ٨جشٵيج  ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز ٸپ شٽٺ ثټ٩ٽ ٌنٵٙو خجټ٩ٽ ٌخز ثٔضنّجنٌز،  ټٽصؽ

ٌىثس ٠جخ٪ ثؼصمج٨ٍ، ٌٍض ىيث ثټٙوه ًٵٍٻ   ٍمج،  ً مٱي ٌث ؼ٩پ ثټفٌجر ثَضؼصمج٨ٌز أم

ٌخٌس مٌٽَ: "إ ٌثټصجًًن، ً ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز ش٩جټؾ مٕٹُضس شجًًن ثټفٌجر،  ن ثټ٩ٽ

ٍثنذ ثټعُضظز: شجًًن ثټفٌجر،  ٌىيو ثټؽ ًشدجٟ خٌنيمج هثلپ ثټدنجءثس ثَضؼصمج٨ٌز،  ٌثَض

ًثِز ثټؽجهر ټٕضنّجن، ٸمج  ْ ثټصٍ شٌشٹَ ٨ٽٌيج ثټو ٌثٖضؽصم٪، ىٍ ثِْض ٌثټصجًًن، 

ٽم ثَضؼصمج٧ ثټصٍ شؽجىپ أننٍ أ٨صمو ٨ٽٌيج ٍض نٵوي ټٽموثًُ ثٖض٩جرصر ٍض ٨

 ".  (2)أ٘فجخيج ىيث ثټصٵٽٌو ثټٹُضٌِٹٍ

ٍٿ           ٌمٕجٸٽً، مٌوثن ٨ٽ ٌخٵٝجًجو  ٍثٴ٪ ثَضؼصمج٨ٍ خأخ٩جهو ثټصجًًمٌز،  ًٕٹپ ثټ

ٌخ٭ٞ ثټن٥ٌ ٨ن ثلصُضٯ  ًثشيج،  ٍٴض من٥ٍ ٌموثلٽيج ًٌفوه ٍض نٱْ ثټ ثٖضؽصم٪، 

ٌشٱّريثشيج، ٰئنيج  ٌثىصمجمجشيج  ٍٿ  ًثس ىيو ثټ٩ٽ ش٩ّى إٗض ثٸصٕجٯ ثټفٵٌٵز شٍٙ

ٌثس ثټدفغ. ًشٱج٧ خمّصٍَ ٸٱجءر أه  (3)ٌثَض
 

                                                           
(1)

، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة، مصر، أساليب وأدوات البحث االجتماعي. طلعت إبراىيم،  
 .@9د،س، ص 

(2)
 .@=9زائر، ص ،  اجل?@@8، مطبعة دحلب، التفكير العلمي والمنهجية.حسن ملحم،  

(3)
، دار النهضة العربية للطباعة علم اجتماع التنمية دراسة في اجتماعيات العالم الثالثنبيل السمالوطي،   

 .@، بريوت، لبنان، ص 8@@8والنشر، 
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ج ًمعپ ـٵُض لٙدج         ٨ٌٽم ثَضؼصمج٧ لٍٙ٘ ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز  ًمٹن ثټٵٍٻ أن ثټ٩ٽ

ٍثىٌ  ٌثْضخفجط، ٰجټفٌجر ثَضؼصمج٨ٌز مٽٌةز خجټ٩وًو من ثټ٥ ًثِجس  ټٽٹعري من ثټو

٨ٍ ٌثټصٱّري ثٖضٍٜ ًثِز  ًثِز ٌثٖض٩ُٝضس ثټصٍ شص١ٽذ ثټو ٍهىج، َض شص١ٽذ ه ٍ ټٍؼ

ًثِز  ٨ٍٍ ټٽ٥جىٌر مفپ ثټو ٍثىٌ ٍض ـٵپ ٨ٽم ثَضؼصمج٧ ٍَِ ثَضلصٌجً ثٖضٍٜ ثټ٥

ٌشدٵى ثټن٥ًٌز ٍض ىيث ثټ٩ٽم لج٩ٜز ټنّدٌز  ٍٴٍٯ ٨٘ض ثٖضٕٹٽز  ٌىٍ أِجُ ثټ

٨ٌٍز  ٌثٖضٍٜ ٌز شص٩ٽٶ خجټيثشٌز  ٌثٖضٹجن، إن ثټدفغ ٍض ٨ٽم ثَضؼصمج٧ ټً لٍٙ٘ ثټَمجن 

ٍثس  ٍض ٨ٽم ثَضؼصمج٧ ٌز ىيث ثټ٩ٽم ٍض ـو ىثشً، ٰجټدجـغ ٨ٽًٌ أن ًٽصَٿ خم١ ٌلٍٙ٘

ٌٸصجخز ثټؽجنذ  ٌثټٱٌٌٛ  ٹجټٌز  ٌج٬ز ثٔٔض ٌ٘ ٧ٍ ٨ٽمٌز هٴٌٵز خوءث من ثلصٌجً ثٖضٍٜ

ٌثټنٌَٻ إٗض ثٖضٌوثن أمٌ رضًٌي ٴدپ ثټص١دٌٶ ثټٱ٩يل ټُضِصمجًر أٌ أي أهثر  ثټن٥ٌي، 

ٌٸيټ ٺ ثټن٥ٌي خ٩مٽٌز ثټص١جخٶ خني أِةٽز ألٌَ، ٩ٰٽًٌ أن ًٽصَٿ ٍض ثټؽجنذ ثٖضٌوثنٍ 

صمجًر ثټصٍ ش٩ٹْ ٸپ ىټٺ، ٌٍض  ٌأِةٽز ثَِض ٹجټٌز ٠ًٌٌٵز ٌ٘ج٬ز ثټٱٌٌٜجس  ثٔٔض

ٌثټٹٌٱٍ م٩ج ْضن ٠د٩ٌز  ٌشٱّريىج أن ًٽصَٿ ثټصفٽٌپ ثټٹمٍ  ٨مٽٌز شفٽٌٽً ټٽدٌجنجس 

 ثټ٩ٽم شٵصًض ىټٺ.
  

ٌشٵوًم ٌإىث ٸجن ٨ٽم ثَضؼصمج٧ ٩ًّى إٗض إٴجمز خنجء ن٥ٌي           مصٹجمپ من١ٵٌج 

ٌ٘ج٬جس شن١ٍي ٨٘ض ٴٝجًج ٴجخٽز ټٽصفٵٌٶ ثٔضمربًٵٍ، خجِصموثٿ منجىؾ أٸعٌ 

ٌثٖض٩ٌٌٰز ٖضج  ٍثٴ٪، ٰئن ثټٵٌمز ثټ٩ٽمٌز  ٌثس أٴوً ٨٘ض ثِصؽُضء أخ٩جه ثټ ٌأه ٜد١ج 

پ إټًٌ من نصجبؾ، شن١ٍي ٨٘ض أخ٩و من ُِضمز ثٖضنيؾ أٌ ثټُفدَْٹز ثٖضن١ٵٌز أٌ  شٍ٘

 (1)دفغ خٍؼً ٨جٿ.ٸٱجءر شٵنٌجس ثټ
 

دٹز ٰيمً             ٌشً ثٖضٌٸًَز، ـٌ إىث ٨ٽم ثَضؼصمج٧ ىٍ ثټ٩ٽم ثټيي ًمجًُ ٰٹ

٧ٍ ثټيي ًدٌنً ىٍ ثٖضؽصم٩ٍ  َض ًمعپ  le socialثټمج٘ز ٍض ثؼصمج٧ ثټدرش، ثٖضٍٜ  ،

٨ٍج ًمٹن أن نٌٝٲ ٘ٱز "مؽصم٩ٍ" إټًٌ، ٌٍض ثٖضٵجخپ ًمعپ ثٻ"نفن"   leمٍٜ

nous جٌِز ور ثِْض ٧ٍ ثٖضؽصم٩ٍ " ثټـٍ ٌشدٵى نصجبؾ  l'objet social."(2)ثٖضٍٜ

ٍٴجب٪ خٹپ  ًثِز ٴجبمز ٨٘ض ألُضٴٌز ثټدجـغ ٍض شٙمٌم خفعً ٌٍض شفٌي ثټ ثټو

ٌثټدجـغ  ٌىټٺ ْضن ثٖضؽصم٪ ٍض إ٠جً ٨ُضبٵٍ ٌلجٜ٪ ټّٽ١ز ثټؽمج٨ز،  ٨ٌٍز  مٍٜ

ٌثټصٍ  ٥ز ثټ٩ٽمٌز ثټٱج٨ٽز  ٍه إٗض أن ٨ٽًٌ أن ًص٩مٶ ٍض ىيث ثٖضؽصم٪ ٨ن ٠ًٌٶ ثٖضُـض شٵ

                                                           
(1)

 .      @ادلرجع السابق، ص  . 
(2)

 .?>، ص =900ادلغرب،  ،، ادلركز الثقايف العريب9ط ،علم االجتماع )السوسيولوجيا(عبد اهلل إبراىيم،  . 



20 

٨ٌٍز ىيث  ٌمٍٜ ٗض  ىيث ثټ٩ٽم "ـٵپ ٨ٽم ثَضؼصمج٧" ىٍ ٨ٽم م٩ٌجًي خجټوًؼز ثٌْض

٨ٌٍز.  ثټ٩ٽم شٹمن ٍض شفٌي ىيو ثٖض٩ٌجًًز خًٍٙر مٍٜ
          
ٌَ ٩ًٌٴپ شمعٽً ثټٱ٩يل            ٍثؼً ثټ١جټذ ثټؽجم٩ٍ ىجؼْ ًٵٽٵً أٌ خجْـض ً

ٌخ٢ خني ثټن٥ٌي مج ًٹصذ ٍض ٌثٖضمجًِز ثټ٩مٽٌز، ټٽدفغ ىٍ إٔٹجټٌز ثټ  ثٖضفجرضثس 

ٌنصجؼً، خ١ًٌٵز  ٌثټّؤثٻ ثټيي ١ًٌؿ: ٌمنجىؽً  "ٸٌٲ ًمٹن ش٩ٽٌم ٨ٽم ثَضؼصمج٧ 

ٍخج ټٱيم  ٱيج أِٽ ًمٹن أن شّج٨و ٨٘ض ثَضٸصّجح ثټفٵٌٵٍ ٖضينز ٨ٽم ثَضؼصمج٧، خٍ٘

٨ٍٍ ټٽ٩جټم ثَضؼصمج٨ٍ؟ "  .(1)ن
 

 إٗض ثټ٩نجرص ثِضشٌز ثټيٸٌ: ٌمن لُضٻ ىيو ثټًٍٴز ثټدفعٌز ِنفجٌٻ ثټص١ٌٳ         

ًثس ثٖضنيؽٌز ٍض ثلصٌجً ثٖضٕٹٽز   َض : ثَض٨صدج  أ

ٹجټٌز ٍض ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ  ٌخنجء ثٔٔض  ظجنٌج: ٌ٘ج٬ز 

ٹجټٌز ٍض ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ   ظجټعج: ٠د٩ٌز ثٔٔض
 

ًثس ثٖضنيؽٌز ٍض ثلصٌجً ثٖضٕٹٽز   َض : ثَض٨صدج  أ

٨ٍز من ث         ٍثس ثٖضنص٥مز ثټصٍ ٩ًصمو ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٨٘ض مؽم ًثس أٌ ثټم١ َض٨صدج

ٌثټدجـغ ثټؽٌو ىٍ ثټيي ًٙمم  ًثِز،  ًصد٩يج ثټدجـغ ٍض م٩جټؽز ثٖضٕٹٽز مفپ ثټو

ٍثشً،  ٌٸجٰز ل١ ٌأخ٢ّ هٴجبٵً  ٌمصٹجمُض خٹپ شٱج٘ٽً  خفعً شٙمٌمج منيؽٌج هٴٌٵج 

ٌثء ىيث ثټدفغ،  ٌثټَمن ثٖضصٌس ٔضؼ ٌٍٰر  ٌثٔضمٹجنٌجس ثٖضص ٍثًه ثٖضصجـز  ٌث٨ٌج ثٖض صى م ـٌ

ٌثٖض١ٌّر، ٰئن ىنجٷ ٨وه  ًمٹن إشمجٿ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ خٕٹپ ًفٵٶ أىوثًٰ ثٖضفوهر 

ٍهي  جيس أٌ ثټ٩م ٌثٖضرتثخ١ز شٕٹپ ٌٰمج خٌنيج ثټيٌٹپ ثِْض ٍثس ثٖضصصجخ٩ز  من ثټم١

ٌشصمعپ ٌٰمج ًيل: ثٖضٌـٽز ثټصميٌوًز، ثٖضٌـٽز ثټصفٝريًز، ثٖضٌـٽز  (2)ثټٱٵٌي ټٽدفغ، 

ٌثٖضٌـٽز ثټنيجب ٌخجلصٙجً ًمٹن ثټٵٍٻ أن ثټدفغ ًدوأ خنٵ١ز ثن١ُضٳ ثټصنٱٌيًز  ٌز، 

٧ٍ ثټدفعٍ، خصّجؤٻ: مج ثټيي أًًو أن أخفغ ٨نً ؟  شصمعپ ٍض شفوًو ثټدجـغ ټٽمٍٜ

ٌمن أًن أخوأ ثټدفغ ؟  ٖضجىث ؟ ٸٌٲ ِأ٘پ  إٗض مج أًًو ؟ 
 

                                                           
(1)

، ترمجة زلمد عرب صاصيال، ادلؤسسة ، دراسات تطبيقية في علم االجتماع.شامبانيو، لونوار، مريليو، بينتو 
 . >، ص :@@8اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 

(2)
امعية، ، ديوان ادلطبوعات اجلالوجيز في المنهجية للعلوم االجتماعية واإلنسانية.رحايل حجيلة،  

 .<9-=9، ص 9089اجلزائر،
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ـني ًصم ٨ٌٛ ثٖضٕٹٽز ٨٘ض ثټدجـغ أن ًدوأ من هثبٌر ٸدرير شألي ٨٘ض ِدٌپ         

١ى ًٌصنجٌٻ ثٖضٕٹٽز نٱّيج ثٖض عجٻ، إ٠جً ثٖضٕٹٽز ٨جٖضج، ظم ًصوًػ ٍض ثټوثبٌر ثټٍِ

ٌټٌٹن خٽو  ٌخٌج، أمج ثټوثبٌر ثټٙ٭رير ٌٰصم هًػ ثٖضٕٹٽز ٍض مؽصم٪ ثټدفغ  ٨

 .(1)ثټدجـغ

ًٕري ثټوٸصًٍ أـمو خوً أن مٕٹٽز ثټدفغ ثٖضُضبمز من ثټرضًٌي أن شصٙٲ            

ٌثټوَضټز ٨٘ض إمٹ جټز  ٌث٨صدجً خجْ٘ض ٌثټَمنٌز،  ٌثٖضجهًز  ًثشً ثټ٩ٵٽٌز  ٌٴو جنٌجس ثټدجـغ، 

ًثس ثٖضنيؽٌز ٍض ثلصٌجً ثٖضٕٹٽز  ٍٴ٩ز، ًٌمٹن إًؽجٍ أىم ثَض٨صدج ٍخجس ثٖضص ٌثټ٩ٙ ثٖضٕجٸپ 

 :(2)ثټدفعٌز ٍض ثټنٵجٟ ثِضشٌز ثټيٸٌ
 

 ن١جٳ ثٖضٕٹٽز  .1

ٌشمًٙٙ ث         ټ٩ٽمٍ، من ثټرضًٌي أن شٵ٪ ثٖضٕٹٽز ٴٌو ثټدفغ ٍض ن١جٳ ثټدجـغ 

ْضن ىټٺ ١٩ًًٌ خ٩وث إٜجٌٰج ًمٌَو ٨ن ٬ريو، ٰدفٹم ثټصمٙٚ ًٹٍن ثټدجـغ أٴوً 

ًث ٨٘ض  ٌخيټٺ ًٹٍن ٴجه ٌٸٌٱٌز م٩جټؽصيج،  ج٠ز خجٖضٕجٸپ  ٌثٔـض ثټنجُ ٍض ثټص٩ٌٯ 

ٍثٌٜ٪ ثټصٍ ش١ٌٳ ټيج ِٽٱً من  ٌثٖض ًثِز،  ز ټٽو ثټص٩ٌٯ ٨٘ض ثٖضؽجَضس ثٖضٱصـٍ

ٍخجس ثټ ٌٸٌٱٌز م٩جټؽصيم ټٽ٩ٙ ٍث إټٌيج. ثټدجـعني   صٍ ش٩ٌٜ

  شُضؤٿ ثٖضٕٹٽز م٪ ثىصمجمجس ثټدجـغ  .2

٧ٍ مٕٹٽز ثټدفغ، م٪ ثىصمجمجس ثټدجـغ ثټٕمٌٙز أمٌ ميم          إن شُضؤٿ مٍٜ

 ٧ٍ ٌم٩جټؽصيج، ٰمن ثْضٰٝپ ټٽ١جټذ أن ًمصجً مٍٜ ًثِز ثٖضٕٹٽز  جَٰ ٴٍي ټو ـٌ

ٌث ٔضخوث٧، خفعً خوَض من أن ًٱًٌٜ ٨ٽًٌ ثٖضرشٯ ممج ًؽ٩ٽً ٴجهً ٨٘ض ثټصؽوًو 

ٍنجس ثټٱٹٌر ثټصٍ ًن١ٽٶ  "ٰجلصٌجً  ٍنج ىجمج من مٹ ٧ٍ...٩ًنٍ ىټٺ أن مٹ ثٖضٍٜ

 ٧ٍ منيج ثټدجـغ، ًصمعپ ٍض ثلصٌجًو ټٱٹٌر مٌٸًَز، هثلپ ـٵپ ٰيم، شمٌَ ثٖضٍٜ

ٌٴ٪ ثَضلصٌجً ٨ٽًٌ" ، ممج ١٩ًٍ ټٽدجـغ هثٰ٪ ٴٍي من أؼپ  ثټدفغ ٍض (3)ثټيي 

ًر ؼوًز ٌ ٨مٽٌز أٸعٌ. ٨ًٍ خٍٙ  مٍٜ

                                                           
(1)

دار  الكندي للنشر والتوزيع، اربد، األردن، ، البحث العلمي حرفة وفن.منصور نعمان، غسان ذيب،  
  .?:ص
(2)

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، أساليب العلمي في العلوم  االجتماعية واإلنسانية.كمال زلمد ادلغريب،  
 . 9;-0;، ص =900األردن، 

(3)
، ادلركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ادلغرب، البحث العلمي في العلوم االجتماعية. عبد اهلل إبراىيم،  

 .<?، ص ?900
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ًثِز خفٌغ ش١ٌٌّ          ٌثء ثټو ًٌؽذ ٨٘ض ثټدجـغ ثٖضفج٥ٰز ٨٘ض ٬ًدصً ٍض إؼ

ٌأس ٰٹٌر ؼوًور ٨٘ض ىىن ثټدجـغ ًؽذ  ثٖضٕٹٽز ثټصٍ ًوًِيج ٨٘ض شٱٹريو،...ٌإىث ٠

ٌأن ىيو  ٌخجټصٱٌٙپ، ٰٵو ًفصجػ إټٌيج مّصٵدُض، لج٘ز  ٨ٽًٌ ٸصجخصيج ٍض ثټفجٻ 

ٌأ  .  (1)خيج ٨٘ض ثټيىن ثْضٰٹجً ٬جټدج مج شمصٱٍ خنٱْ ثټس٨ز ثټصٍ ش١

ٌأ٘جټصً  .3  هَضټز ثټدفغ 

٧ٍ خفعً، خفٌغ شٹٍن نجشؽز ٨ن ٬ًدز          ًصٍلى ثټدجـغ ثټوٴز ٍض ثلصٌجً مٍٜ

ٌأن ًٵوٿ ـٽيج منٱ٩ز ټٽمؽصم٪ من ؼيز ألٌَ، ٩ًٌصرب ثټدفغ ىٌ أ٘جټز  من ؼيز 

ٌأن ًّصموٿ  ٍټؽض من ٴدپ،  إىث ٸجن ٩ًجټؾ مٕٹٽز ؼوًور، ټم ًّدٶ ټيج أن ٨

ٌأ٘جټصً شّصمو من نٱفصً ثټدج ٍخج ؼوًوث ټم ًّدٵً ټً أـوث، ٰوَضټز ثټدفغ  ـغ أِٽ

ٍه  جټز شٵ ٌثْ٘ض ٌثً ټدفٍط ِجخٵز، ّٰمز ثټصؽوًو  ٍنً مؽٌه شٹ ٌټٌْ من ٸ ثټؽوًور، 

ٌثټدجـغ إٗض ثټصمٌَ .  ثټدفغ 

ٌصً .4 ُـض   ثټٵٌمز ثټ٩ٽمٌز ټٽدفغ ٌ٘

ٌټٌْ نٵٙو خجټٵٌمز ثټ٩ٽمٌز ټٽدفغ ىٍ إٜجٰز ًٍجهر ٍض ثٖض        ٩ٌٰز ثٔضنّجنٌز 

ٌثء ثټفٌٙٽز ثټ٩ٽمٌز ټٽمؽصم٪، إٜجٰز إٗض أنً  ٍمجس ٰجٖضيم ىٍ إظ مؽٌه ؼم٪ ټٽم٩ٽ

إى أن ىنجٷ  ًصفصم ٨٘ض ثټدجـغ أن ًصأٸو من أن ثٖضٕٹٽز نٱّيج ٘جټفز ټٽدفغ،

ٌثس ثٖضُضبمز  ٌثْضه ٍمجس  ٌٍٰ ثٖض٩ٽ ثټ٩وًو من ثٖضٕجٸپ ثټصٍ َض ـپ ټيج خّدذ ٨وٿ ش

، "ٰجټدفغ ثټنجؼق ىٍ ثټيي ًٌٝٲ إٗض ثٖض٩ٌٰز ثټ٩ٽمٌز ټُضِصٵٙجء ثټفٵجبٶ

ٌىيث ٩ًنٍ أن ثټدفغ من  ٍثء ٨٘ض ٩ٌ٘و ثټن٥ًٌز أٌ ثټص١دٌٶ،  ثٖض٩جرصر، ِ

ٌټ٩پ ثټدفٍط ثټصٍ  ٌه ثٖض٩ٌٰز ثټ٩ٽمٌز، آٰجٴيج ثٖض٩جرصر،  ثټرضًٌي أن ًؽٌي ٨٘ض ـو

ٌثس ثټ٩ٽمٌز ..ىٍ أٴٌح ث صٕجًر ثټصٍ ًٵوميج ـًٍٝ ثٖضؤشم ټدفٍط شنؽم ٨ن ثَِض

 .(2)ِضٰجٳ ثٖض٩ٌٰز .."

ًثس ثټدجـغ ثټٕمٌٙز .5   ٴو

ًثس ثټدجـغ ٌإمٹجنجشً ثټٕمٌٙز ٨نو ثلصٌجً        ٌثْضلي ٍض ثټفّدجن ٴو إن ش٤ٌٍٲ 

ٌٍٰ ټوَ ثټدجـغ ثٖضٵوًر ثټيىنٌز  ٧ٍ أمٌ ىجٿ ؼوث، ٰٱٍ خ٩ٞ ثټفجَضس ٴو شص ثٖضٍٜ

ًٌٰ ٨ن ثټدفغ ٴو ًٹٍن نصٌؽز ټٕضمٹجنجس ثٖضجه ٍٴض، ثټٵًٍز إَض أن ٨َ ًز أٌ ټٌٝٶ ثټ

                                                           
(1)

أصول البحث العلمي، الجزء األول، المنهج العلمي وأساليب كتابة البحوث .امحد عبد ادلنعم حسن،  
 .;;، ص =@@8ىرة، مصر، ، ادلكتبة األكادميية، القاوالرسائل العلمية

(2)
 .8:، ص ?900، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، أصول البحث العلمي.  زلمود زلمد اجلراح،  
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ًثِز مدوبٌز ٴدپ خوء ثٖضرش٧ٌ، "ٸمج ًمصٽٺ ثٖضيجًر ٍض  ٍٿ خو ټيث ًص٩ني ٨ٽًٌ أن ًٵ

ٍټز ؼم٪ ثټدٌجنجس  ٌهٴصً أٌ ِي ٌشٵنٌجشً من ـٌغ ثټٵٌجُ  ٌثس ثټدفغ  ثِص٩مجٻ أه

ٌم٩جټؽز ثټنصجبؾ إـٙجبٌج "  .(1)أٌ من ـٌغ شٙمٌم ثټدفغ 

 مُضبمز ثټدفغ ټٽدٌةز .6

ٌىټٺ خّدذ  ىنجٷ ثټ٩ٌو من       ٗض،  ٌثـٽيج ثٌْض ثټدفٍط ثټصٍ شمٍس ٍض ميوىج أي م

ٌثَضٴصٙجهًز -ثٖض٩ٌٵجس ثټدٌةٌز  ٌثټٌّجٌِز  ثٖضف١ٌز خجٖضٕٹٽز ثټصٍ -ثَضؼصمج٨ٌز 

ٍمٍ أٌ  ٌن٥جٿ ثټفٹم أٌ ثْضمن ثټٵ ًمصجًىج ثټدجـغ، ٰٵو شص٩ٽٶ ثٖضٕٹٽز خجټٌّجِز، 

ٌثټصٵجټٌو ثَضؼصمج٨ٌز أٌ ثٖض٩صٵوثس ثټوًنٌز . ..ثټن، ممج ًؤهي خجټدجـغ ٍض ثټ٩جهثس 

ٌه.   ٍثٻ إٗض ٠ًٌٶ مّو  أـّن ثْـض
 

 ظجنٌج :ٌ٘ج٬ز ٌخنجء ثٔضٔٹجټٌز ٍض ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ 

خپ ًؽ٩پ من ثټرتثط  ؛ثټدجـغ ٍض ٨ٽم ثَضؼصمج٧ من أ٠ٌ ن٥ًٌز مّدٵزَض ًن١ٽٶ       

٥ز ثټ٩ٽمٌز ٌثٖضُـض ًثِجس ثټّجخٵز  ٌثټو ٿ ټمومز خفعً ٍض ن٧ٍ من ثَضنّؽج ،ثټن٥ٌي 

٨ٌٽًٌ أن ًصم٘ض ٨ن ثْضٰٹجً ثٖضّدٵز  ٌثٖضنيؽٍ ثټيي ًموٿ ثټدفغ،  ٌثټصٹجمپ ثٖض٩ٌٍض 

ٌنز، ټيټٺ  ٍث٨و ثٖضنيؽٌز ثټٌ٘ ْضنيج أِجُ ثٔضلُضٻ خجټدفغ ثټ٩ٽمٍ ثٖضدنٍ ٨٘ض ثټٵ

ٍنً ًؽو نٱًّ أمجٿ  ٍه ټٹ ٗض ثټصٍ ًٙجهٰيج ٨جټم ثَضؼصمج٧ ش٩ ٍخز ثٌْض نٵٍٻ: "إن ثټ٩ٙ

ًثس م٩ور مّدٵج ٨ن مجهر ًثس شؤظٌ ٨٘ض ٠د٩ٌز ٜد١ً  شٍٙ ٌىيو ثټصٍٙ ًثِصً،  ه

ًثٸيج، إن نٵ١ز ثن١ُضٳ ٸپ خفغ شصٹٍن من  ٌخجټصجيل، ٨٘ض ش٩ًٌٱيج ٌإه ټيج، 

ٍٿ خفؽديج ٨نج  ٌخٌننج، ًٌٵ ٌجء،  ًثس ىٍ )٨دجًر ٨ن ـؽجح ًصولپ خني ثْٔض شٍٙ

ٌىيث مج ٸجن ًّمًٌ هًٌٸجًم خجْضٰٹجً  أٸعٌ، ٸٽمج ث٨صٵونج أنً أٸعٌ ٔٱجٌٰز (، 

 . (2) ّدٵزثٖض
 

ٍه ثنٵ١ج٧ ؼيًي خني مج            ٍث٨و ثٖضنيؾ... "ٌؼ ټٵو أٸو هًٌٸجًم ٍض ٸصجخً" ٴ

ٌخز ثٖضدصيټز ...  ٍو " ثْضٰٹجً  ثٖضّدٵز " ثټصٍ ش٩و من " منصؽجس ثټصؽ ٸجن ًو٨

ٌثْضٰٹجً ثټ٩ٽمٌز، خٙٱز خفصز، ثټصٍ ًند٭ٍ  ٌمن أؼٽيج  ٍث١ِز ثٖضمجًِز  ٌثٖضٕٹٽز خ

ًثس ٨٘ض ٨جټم ثَضؼصمج٧ أ ن ٩ًوىج ًٌّصموميج، ٌإىث ٸجن ىيث ثَضنٵ١ج٧ خني ثټصٍٙ

ٌثټم١جح ثټ٩ٽمٍ أِجِج، ٌإىث ٸجن ٨جټم ثَضؼصمج٧ َض  ثَضؼصمج٨ٌز ټٽفْ ثٖضٕرتٷ 

                                                           
(1)

 .9:. ادلرجع السابق، ص  
(2)

 .<>. عبد اهلل إبراىيم، مرجع سبق ذكره، ص  
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ٍثهو إَض من لُضٻ ٴ١٪ ٘ٽصً خمج ١٩ًًٌ ټنٱًّ ٨ٱًٍج، ٰئن ىيو  ًّص١ٌ٪ خنجء م

ٌأٸعٌ شفٌٸج ممج ٸجنض ٍض نيجًز ث َث  ٍٿ أٴپ شمجً ٌه شدٵى ثټٌ  ټٵٌن ثٖضجيض ...ثټفو

ٍٿ  ٌثٴ٪ أنً ًٍؼو ثټٌ ٌخ٩دجًر ألٌَ ٰئن ٨جټم ثَضؼصمج٧ ًؽذ أن ًألي خجټفّدجن 

ـْ مٕرتٷ ٨ٽمٍ ـٵٌٵٍ، ىٍ ن٧ٍ من مًَؾ خني ثټفْ ثٖضٕرتٷ ثټ٩جهي ، 

ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز  .  (1)ٌمنصؽجس ثټ٩ٽ
 

ّذ ٴجمٍُ            ٌثـو، ـٌ ٨ٌٽم ٍض آن  ٹجټٌز "ىٍ ٰن   ٰئن  Petit Robertٰجٔٔض

ٹجټٌز ىٍ ٰن ٨ٽم ٠ٌؿ ثٖضٕٹُضس، ًٌصمعپ هًٌىج ٍض أنيج ش١٩ٍ ثټٱٌ٘ز  ثٔٔض

ٍىًٌز ٍض خفعً من شٽٺ ثټصٍ ٩ًصربىج ظجنًٍز، ٸمج  ټٽدجـغ ټٹٍ ًفوه ثٖضّجبپ ثټؽ

ٍخز  ٌرضًٌر ٨ٌٜيج  ٍه أن شؽو ټيج أؼ ةٽز ثټصٍ ش ٍؿ ثِْض شصفوه ټٺ خٹپ ٌٜ

ًنج خٕٹپ ٍهنج إٗض شفوًو أٰٹج ٌخٕٹپ منّؽم ًٵ ٌىٍ ثټٱٌ٘ز ثټصٍ  ٸصجخٌج،  هٴٌٶ، 

 ". (2)ش٩ٌٯ ٌٰيج ـٵٌٵز مج شًٌو ثټدفغ ٨نً
 
ٹجټٌز-1 ٌثـپ خنجء ثٔٔض    م

ىنجٷ ش٩ًٌٲ آلٌ ټٕضٔٹجټٌز ًٌَ خأنيج ثٖضولپ ثټن٥ٌي ثټيي ًٵًٌ ثټدجـغ شدنًٌ 

ٌثـپ:  ٌىٍ شصم ٨جهر ٍض ظُضظز م  (3)ٖض٩جټؽز ثٖضٕٹٽز ثټصٍ ٠ٌـيج ٍض ِؤثٻ ثَضن١ُضٳ، 

 ٗض ٌ ثٖضٌـٽز ثٌْض  : ٧ٍ ىٍ مٌـٽز ٜد٢ ٌؼيجس ثټن٥ٌ ثٖضمصٽٱز ـٍٻ ثٖضٍٜ

ٌق ثٔض٠جً ثټن٥ٌي ثټيي  ٌشٍٜ ٌثَضشٱجٳ خٌنيج  ٌش٩ٌني نٵجٟ ثَضلصُضٯ 

ٍثء ٨ٽنج أٌ خٕٹپ ٜمنٍ. ًأَ ِ  ًّصنو إټًٌ ٸپ 

 ٍثء خصًٍٙ إٔٹجټٌز ؼوًور ثٖضٌـٽز ثټعجنٌز ٽز شدنٍ إٔٹجټٌز ِ ٌىٍ مـٌ  :

٪ ثټ٩مپ ٜمن إ٠جً ن٥ٌي ش  م ثٸصٕجًٰ.لج٘ز خجټدجـغ أٌ ٌٜ

  :ٌق ٠ًٌٵز ثٖضٌـٽز ثټعجټعز ٹجټٌز، خم٩نى شٍٜ ٽز شوٴٌٶ ثٔٔض ٌشّمى مـٌ

ٌشصم ىيو  ٌثٔضؼجخز ٨نيج،  ثټدجـغ ثټٕمٌٙز ٍض ٸٌٱٌز ٨ًٌٜ ټٽمٕٹٽز 

ٍٿ ٨ٽًٌ  ٌثټدنجء ثٖضٱجىٌمٍ ثټيي شٵ جٌِز  ثټ٩مٽٌز خ٩ٌٛ ثٖض١ٙٽفجس ثِْض

                                                           
(1)

، دراسات تطبيقية في علم االجتماع، ملية،باتريك شا مبانيو، قطع الصلة باألبنية ادلسبقة العفوية أو الع  
 .9<8مرجع سبق ذكره ، ص 

(2)
سلسلة العلوم االجتماعية المنهجية )أسس المنهجية في سفاري ميلود، اإلشكالية يف العلوم االجتماعية،   

 .:<،ص  @@@8منشورات جامعة منتوري، قسنطينة،  ،العلوم االجتماعية(
(3)

 .;<ادلرجع السابق، ص    
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٩يج ټٕضؼجخز ٨٘ض ِؤثٻ ثَضن١ُضٳ، من  لُضٻ ثٖضولپ ثَضٴرتثـجس ثټصٍ شم ٌٜ

 ثټن٥ٌي ثټصٍ شم شدنًٌ مّدٵج.
 

ٌثټ٩ميل، ثټيي من            ٹجټٌز ىٍ ثٔض٠جً ثټن٥ٌي ثټٕميص  ًمٹن ثټٵٍٻ أن ثٔٔض

يل،  ٵج.. ٌإن ٸُض من ثټصّجؤٻ ثٌْض ٌشصفوه ثٔضؼجخـز ٨نً َـض لُضټً ًصم ٠ٌؿ ثٖضٕـٹپ 

ٗض من مم٢١ ثټدفغ  ٍثس ثټعُضط ثٌْض ٹجټٌز ًمعپ ثټم١ ٌثٔٔض صٹٕجٯ  ٌثټصٍ ٌثَِض

ٍهىج شٱج٨پ ؼيل ٌٰمج خٌنيج ،ح ث٨صدجً أن ثټفدٹز ثٖضنيؽٌز ټٽدفغ شص١ٽذ نٌّؾ ًّ

صدٌجن  ٌثټيي ًصؽ٘ض ٍض ثَِض ٌثٔض٠جً ثٖضٌوثنٍ  ٹجټٌز  ٌخنجء ثٔٔض ٨ميل مصٹجمپ خني ٌ٘ج٬ز 

ةٽز  ٌثِْض صمجًر ٍض ٔٹپ مؤرشثس ٴجخٽز ټٽٵٌجُ ىٍ ثمصوثه ټٽّؤثٻ ثٖضٌٸَي  أٌ ثَِض

 . ثټٱ٨ٌٌز ټٕضٔٹجټٌز ثټدفغ
 

ٌثټدفغ،            ًثِز  ٧ٍ ثټو ٹجټٌز ىٍ خنجء شًٍٙ من١ٵٍ ٨ميل ٨ن مٍٜ ٌثٔٔض

٧ٍ مفپ  جٰز إٗض إِٵجٟ ىټٺ ٍض ِؤثٻ مٌٸَي أٌ أِةٽز ٨ٌٌٰز ٨ن ثٖضٍٜ خجٜٔض

ٌثټصٵيص، ٰيٍ شًٍٙ ټدنجء ثټدفغ ًدٵى ـجرض من خوثًز ثټدفغ ـصى  ثټدفغ 

ٌٸيټٺ ثَضنصيجء منً ، ٥ًٌيٌ ىټٺ ٍض ثټصّجؤَضس ٍض ثْضىوثٯ،  ٌٍض ثٖضنيؾ أٌ ثٖضنجىؾ 

 شٵنٌجس ثټدفغ.
 

ٍثس         ٗض ٍض ثٖضرش٧ٌ ثټدفعٍ ىٍ أ٩٘ذ ىيو ثټم١ ٍر ثٌْض ٦ أن ثټم١ ٌثٖضُـض

٧ٍ ٍض لٝم  ؼم٩ٌج، ٰجټدجـغ من ـٌغ ثٖضدوأ ـٌ شمجٿ ثټفًٌز ٍض ثلصٌجً أي مٍٜ

٦ أن ثټد َض ألٌ،...ٰنفن نُـض ٍټً، ثټصٍ َض أٌٻ ټيج  وثط ثَضؼصمج٨ٌز من ـ ٩ٞ َض ثْـض

١ًٌٵٍن  ىيو ثټفًٌز ثٖض١ٽٵز، خپ أن ىيث ثَضن٩وثٿ ثټٹيل ْضي ٴٌو ٴو ًؽ٩پ ثټد٩ٞ 

٦ ٍض ثٖضٵجخپ أن ىيو  ٌټٹننج نُـض ٩ًٍَٰن ٨ن مؽٌه ثټدوء ٍض ثٔضٴوثٿ  ٨٘ض ثٖضرش٧ٌ، 

ٌأمٌپ إٗض ثټصفوًو خجټنّدز ټٽدجـغ ثټيي ٩ًمپ ٍض  ثټفًٌز ٴو شٹٍن أٌٜٶ خٹعري 

جٌِز ٍض م٩يو ٨ٽمٍ أٌ مٌٸَ خفعٍ مصم ٙٚ، ًٌمٹن ثټٵٍٻ أن ثټ٩نجرص ثِْض

ٹجټٌز شصمعپ ٰـٍ:  ٍىػ ن٥ٌي، مٌوثن ثټدفغٌ٘ج٬ز ثٔٔض ٨ٍز من ٌ نم مؽم

 .(1)ثټصّجؤَضس أٌ ثټٱٌٌٛ
 

                                                           
(1)

، دار ادلسرية للنشر والتوزيع و الطباعة، عمان، األردن، أسس البحث االجتماعي. زلمد زلمود اجلوىري،  
 .0< -@=،  ص @900
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ٌشن١ٍي ٨مٽٌز ثټٌٙج٬ز إؼجخز ټ٩وًو من ثټصّجؤَضس، نيٸٌ منيج: ىپ ًٹٍن           

ٌټ ٍمٌج أٌ ه ٧ٍ مفٽٌج أٌ إٴٽٌمٌج، أٌ ٴ ٌج مٵجًن؟ ىپ ٌِٵصرص مؽجٻ خفغ ىيث ثٖضٍٜ

ٌثىنز أٿ ِصمصو ثٖض٩جټؽز  ج٨يج ثټ ٌثټصٵيص أٌٜ ًثِز  ثټدفغ ٍض ثټ٥جىٌر مفپ ثټو

 .نخفٌغ ش٭١ٍ ٰرتثس ٍمنٌز مص٩وهر ...ثټ
 
ٹجټٌز-2  جٌِز ٍض شفوًو ثٔٔض ٍث٨و ثِْض    ثټٵ

ٹجټٌز ثټدفعٌز ٍض        جٌِز ٍض شفوًو ثٔٔض ٍث٨و ثِْض ٌممج ِدٶ ًمٹن أن نمصرص ثټٵ

 جټٌز:ثټنٵجٟ ثټص

  ٌ٬ٌري ٬جمٞ أ ٧ٍ ثټدفغ ٍض ىىن ثټدجـغ ٌٰٹٍن مفوهث  ٍؿ مٍٜ ٌٜ

 .٨جٿ

  ٌثٜفز ـٌغ ش٩رب ٨ن مج ًوًٌ خيىن شفوًو ثٖضٕٹٽز: أن شٙج٫ ٌ٘ج٬ز 

ٹجټٌز ىٍ  ثټدجـغ ٌإًؽجه ـپ ټيج ٌ ممج ًّج٨و ٨٘ض شّيٌپ ٌ٘ج٬ز ثٔٔض

 .شفوًو ثټ٩ُضٴز خني ثٖضص٭ريًن أٌ أٸعٌ

 ١ٙٽفجس ثٖضّصمومز ًٌٰ٪ ثټٽدْ رشؿ ثٖض١ٙٽفجس: ٌٌؼٍح شفوًو ثٖض

 .٨نيج

  وًعج شّجىم ٍض إٜجٰز ٨ٽمٌز شموٿ ٨ٍج ؼوًوث ـٌ ٹجټٌز مٍٜ أن ش٩جټؾ ثٔٔض

ٌثٔضنّجنٌز.  ثٖضؽصم٪ 

  ٹجټٌز مٙج٬ز خم١ٙٽفجس خفعٌز ش٩رب ٨ن ثټفٵپ ًند٭ٍ أن شٹٍن ثٔٔض

ق ثټن٥ًٌز ثٖضصدنجر ٍض ثټدفغ. جٰز إٗض أنيج شٍٜ ٌثه ثټدفغ ًٌٰ، خجٜٔض  ثٖض

 ٌټز ټٽص٩ًٌٲ ثَضن١ُضٳ م ٌثټ٩ٹْ ٘فٌق ٍض مفج ن ثټ٩جٿ إٗض ثټمجٗ 

ًثِز ٌٰيج ٌه ثټو و   .خمٕٹٽز ثټدفغ ـٌ
 

ٹجټٌز ٍض ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ   ظجټعج: ٠د٩ٌز ثٔٔض

ٌثٔض٠جً          ٌثٖضن٥ًٍ ثټن٥ٌي،  ًخز،  ٹجټٌز ـجرضر خجټصأٸٌو ٍض ثٖضٵج إىث ٸجنض ثٔٔض

 ٌ ٌثټصٵنٌجس،  ٌثٖضنيؾ،  ٌثټ١ًٌٵز،  ٌثٖضٱجىٌم،  ثټصٍؼً ثټن٥ٌي ...ثټن، إَض أنيج ثټن٥ٌي، 

ًخز ىثشيج، أٌ ثٖضن٥ًٍ ثټن٥ٌي نٱًّ، أٌ ثٔض٠جً ثټن٥ٌي ،أٌ ثٖضٱجىٌم، أٌ  ټٌّض ثٖضٵج

ثټ١ًٌٵز، أٌ ثٖضنيؾ، أٌ ثټصٵنٌجس، أٌ ثټصٍؼً ثټن٥ٌي، إىن من ثټرضًٌي من 

ٌأٔمجٻ ممجًِز ثٖض٩نى، ٌإَض ًدٵى ىيث ثٖض٩نى  ٨ٍٍ خجټٱٌٳ خني ثٖض٩نى  ثټرضًٌي ثټ
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ٌشعري ثټفرير ًم ٍمز،  ٹجټٌز مّأټز ٬ري مٱي ٌشدٵى ثٔٔض َث مّص٩ٌٙج ٨٘ض ثټٱيم،  عپ ټ٭

ٌنمٽٚ إٗض ثټنصٌؽز ثټصجټٌز ٌثٿ،   :(1)٨٘ض ثټو

  نّمٍ ـدٹز ثټٱيم، أٌ ـٵپ ثټٱيم، أٌ ټ٩دز ثټٱيم، أٌ منفى ثټٱيم، أٌ من١ٶ

ٹجټٌز.  ثټٱيم، أٌ إ٨جهر ثټٱيم ....ثټن، خجٔٔض

  ،ٹجټٌز ٍثـو، ـدٹز ثټٱيم شّمى خجٔٔض ٧ٍ ثټ ٍه أٸعٌ من ـدٹز ٰيم ٍض ثٖضٍٜ ټٍؼ

ٌشصنجٴٞ،  ًشيج، م٪ أنيج ٴو شص٩جًٛ  ٍهىج، ٌؼوث ًث ټٍؼ ٌثـور منيج شمعپ مرب ٌٸپ 

 ٌٰمج خٌنيج ٍض أـٌجن ٸعرير.

  شصٝمن ٸپ إٔٹجټٌز ٍض ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ لمّز م٩جنٍ أِجٌِز ه٩ٰز

ٌثٖض٩نى ثټيي  ٍه إٗض إٔٹجټٌز ثټ٩ٽم،  ٍه إٗض ٌثـور: ثٖض٩نى ثټيي ٩ً ٩ً

ٍه إٗض إٔٹجټٌز ثټصٌجً هثلپ  ٌثٖض٩نى ثټيي ٩ً إٔٹجټٌز ثَضشؽجو هثلپ ثټ٩ٽم، 

ٍه إٗض  ٌثٖض٩نى ثټيي ٩ً  ،٧ٍ ٍه إٗض إٔٹجټٌز ثٖضٍٜ ٌثٖض٩نى ثټيي ٩ً ثَضشؽجو، 

 إٔٹجټٌز ثټدجـغ.

  ٌخني ثَضشؽجىجس هثلپ ٍٿ،  ٌشصنجٴٞ، خني ثټ٩ٽ ٹجټٌجس،  شص٩جًٛ ثٔٔض

ًثس هثلپ ثَضشؽ ٌخني ثټصٌج ٌخني ثټ٩ٽم،  ٍثٌٜ٪،  ٌخني ثٖض ٍثـو،  جو ثټ٩ٽمٍ ثټ

 ثټدجـعني.

  ٌٌٰيج ٰئمج نٵجٓ ًوًٌ خني ٍټيج  ٹجټٌز ىٍ ـدٹز ٰيم ًوًٌ ثټنٵجٓ ـ ثٔٔض

ـدٹصٍ ٰيم ممصٽٱصني، ممج ًٱٌٛ ٨٘ض ٘جـذ ـدٹز ثټٱيم أن ٩ًٍ 

ٍٴ٪ ـدٹز ٰيمً خني ـدٹجس  ٍثـور، أٌ ٩ًٍ م ٍٴ٩ً هثلپ ـدٹز ثټٱيم ثټ م

ٍثـو.ٰيم ٨ور أنصؽيج ش٩وه ثټ٩ٽ ًثس هثلپ ثټ٩ٽم ثټ ٌثټصٌج ٌثَضشؽجىجس   ٍٿ 

  ٍه مٕٹٽز ٍض ٹجټٌز ثټدفعٌز ىٍ م٩ٌجً ثَضنصمجء إٗض ثټ٩ٽم، ٌٖضؽٌه ٌؼ ثٔٔض

ٹجټٌز، ٩ٌٰنٍ ىټٺ خجټرضًٌر، ٰجن ثٖضٕٹٽز ټٌّض  ثټص٩ٌٯ إٗض ثٔٔض

ٌثَضشؽجو  ٹجټٌز، ٌإنمج ٍض ثټص٩ٌٯ إٗض ثټ٩ٽم،  خجټرضًٌر ٍض ثټص٩ٌٯ إٗض ثٔٔض

ٌثټص  ٌجً هثلپ ثَضشؽجو. هثلپ ثټ٩ٽم، 

                                                           
(1)

، ادلركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ادلغرب، 9، ط علم االجتماع ) السوسيولوجيا (. عبد اهلل إبراىيم،  
 .998-990، ص =900
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  َض ًيم إىث ٸجن ٹجټٌز خوًيٌز من خوًيٌجس أي خفغ ثؼصمج٨ٍ،  شمعپ ثٔٔض

ٍټٍؼٍ خجټ٩ٌنز(، أٌ َض  ثټدفغ ًص١ٽذ ثٔض٨ُضن ٨نيج ٌ )ثټصفٵٶ ثټٍِّ

ٌَ من ثْضخفجط ثَضؼصمج٨ٌز(.   ًص١ٽذ ىټٺ )ثْضنمجٟ ثْـض

 ٙٹجټٌز ٍض مٹجن مج من ثټدفغ، خپ ىٍ ـجرضر ٍض ٸپ شٱ ٌپ َض شٍؼو ثٔٔض

 ،٧ٍ ًو، ٌٍض ثٖضٍٜ ٌٸپ ٰٹٌر من أٰٹج ٌٸپ ٘ٱفز منً،   من شٱٌُٙضشً، 

ٌثټصٵنٌجس،،،،ثټن .  ٌثٖضنيؾ، 
       

٧ٍ أٌ مّأټز ًف٢ٌ        جًر إٗض أن مٕٹٽز ثټدفغ ش٩ٌٯ ٨٘ض أنيج مٍٜ ٌشؽوً ثٔٔض

ٍٴٲ أٌ ٤جىٌر شفصجػ إٗض شٱّري أٌ شفٽٌپ، أٌ ٴٌٝز شٹٍن  ، أٌ م خيج ثټ٭مٍٛ

٧ٍ لُضٯ، أي أ ٌىٍ ٸپ مج من مٍٜ ٧ٍ ثټيي ًنٍي ثټدجـغ م٩جټؽصً،  نيج ثٖضٍٜ

ٌأـّن شفوًو ټٽمٕٹٽز أن ًٹٍن ٨٘ض ىٌةز ِؤثٻ شص١ٽذ  ٔأنً أن ًعري شّجؤَض، 

ٍثء ٍض ٌ٘٭ز ثِصٱيجمٌز أٿ َض، أٌ شٙج٫  ثٖضٕٹٽز ٍض ٔٹپ ٨ُضٴز  إؼجخز مفوهر، ِ

ٹجټٌز ىٍ ٰن ٠ٌؿ ث ٌنج ِجخٵج ٰئن ثٔٔض ٌٸمج ىٸ ٖضٕٹُضس خني مص٭ريًن أٌ أٸعٌ، 

ٍىًٌز ٍض خفعً من شٽٺ  ًٌصمعپ هًٌىج ٍض أنيج شمٹن ثټدجـغ من شفوًو ثٖضّجبپ ثټؽ

ٍخز ټيج خٕٹپ هٴٌٶ  ةٽز ثټصٍ ًًٌو إًؽجه أؼ ثټصٍ ٩ًصربىج ظجنًٍز، ٸمج شفوه ثِْض

ًثِصً ٌ إظدجشً، أي أنيج ثټصفوًو ثټ٩جٿ  ٍه إٗض شدٌجن مج ًيوٯ ثټدجـغ ه ٌمنّؽم شٵ

ٌمن ًثِز،  َر،  ټٽ٥جىٌر مفپ ثټو ةٽز ـجِمز، مٌٸ ثټرضًٌي أن شٹٍن ٌٰيج ثِْض

 ٧ٍ ٹجټٌز خٙٱز لج٘ز إٗض ٰيم ثٖضٍٜ ٌشيوٯ ثٔٔض ٌثٜفز،  ٍىًٌز، هٴٌٵز،  ؼ

ٍٻ إٗض ـٵٌٵز  مفوهر، ٰدوٌن شفوًو إٔٹجٻ  ٌشٍؼٌيً ټٽٍ٘ ٌشفوًو مّجً ثټدجـغ 

٧ٍ ٌه ثٖضٍٜ  . (1)َض ًمٹن ًِم ـو
 

ٍثٴ٪ ٰئن ثْضخفجط خًٍٙر ٨جمز شص١ٽذ         ٍثٴـ٪  ٌٍض ثټ ًثِز ثټ ًخ٪ مٵصٌٝجس ټٽو أ

ٌثټصٵًٍم، ٰئىث ٸجنـض ىـيو ثٖضٵصٝـٌجس  ٲ، ثټصٱّري، ثټٱيم،  ٌىٍ: ثټٍ٘ ثَضؼصمج٨ٍ 

ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز، ٰئنيج أًٝج أِـجُ ثټصأمـپ  ٌبٌٌّز ٍض ثټ٩ٽ شٕٹپ ٸٽيج ثٖضّصٽَمجس ثټ

ٲ ىٍ ثٖضٌـٽز ثَضخصوثبٌز ٍض ٸپ شفٽٌپ، إى ٴدپ  ٍٿ ثټٍ٘ ٌٸمج ىٍ م٩ٽ صندجٟ"  "أٌ ثَِض

ٍٰري م١٩ٌـجس ثټرش  ٌٰيميج ٍض ـٌٸٌصيج ًٽـَٿ شـ ٧ٌ ٍض شٱّري ثټ٥جىٌر ثَضؼصمج٨ٌز 

ٲ ټٌٙٵج خٹپ ٠ًٌٵز شنجٌٻ ٨ٽمٌز،  ٍهىج، ٌإىث ٸجن ثټٍ٘ ٌمن ظمز شعدض ٌؼ شٙٱيج 

ٰئن ثټرشؿ ًمعپ خوًٌو ٨نرصث أِجٌِج ًٌٰ، أمج ثټصٱّري ٰيـٍ ثٖضّـأټز ثټصـٍ شعـري 

                                                           
(1)

 .>=جع سبق ذكره، ص . رحايل حجيلة، مر  
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َض ٌِمج مـن ثٖضن٥ـًٍ ثټدجـعني أٸعٌ من ٬ريىمج، ْضنيج شٕٹپ مفًٍ ثټ٩ ور ثټ٩ٽمٌز 

ًثء ثټ٥ـجىٌر،  إىث ًصٙـپ  دجح ثټٹجمنز ٌ ٩ٍ، ًصم ثټصٱّري ٨نومج ًٵ٪ ٨َٻ ثِْض ثټٍٜ

ٌټٹٍ ًصم ٰيم أي ٩ٰپ ثؼصمج٨ٍ ميمج ٸـجن  ٌشني،  ثټصٱّري خمّأټز ثټّددٌز خني ٤جى

َض  ًثِـز مفـج ٌثٖض٩نٌٍن خجټو ٌثه  ٔٹٽً، ًن١ٽٶ ثټدجـغ من ثټفٌجر ٸمج ٩ًٌٕيج ثْضٰ

ًثِز ٴجبمز ٨٘ض ألُضٴٌـز شٱّري ٌشدٵى نصجبؾ ثټو ٍټٍن،    شرصٰجشيم من لُضٻ مج ًٵ

ٌىټـٺ ْضن ثٖضؽصمـ٪ ٍض  ٨ٌٍز  ـ ٍٴجب٪ خٹپ مٍٜ ثټدجـغ ٍض شٙمٌم خفعً ٌٍض شفٌي ثټ

ٌثټدجـغ ٨ٽًٌ أن ًص٩مٶ ٍض ىيث ثٖضؽصم٪ ٨ن  إ٠جً ٨ُضبٵٍ ٌلجٜ٪ ټّٽ١ز ثټؽمج٨ز، 

ٍه إٗض ٌثټصٍ شٵ ٥ز ثټ٩ٽمٌز ثټٱج٨ٽز  أن ىيث ثټ٩ٽم "ـٵپ ٨ٽم ثَضؼصمـج٧"  ٠ًٌٶ ثٖضُـض

٨ٌٍز ىيث ثټ٩ٽم شٹمن ٍض شفٌي ىيو ثٖض٩ٌجًًز  ٌمٍٜ ٗض  ىٍ ٨ٽم م٩ٌجًي خجټوًؼز ثٌْض

٨ٌٍز.  خًٍٙر مٍٜ
 

 لجشمز   

ٍمج شٱّريًز أي شوًُ          ٨ٌٽم ثؼصمج٧ لج٘ز ٨ٽ ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز  ټٵو ٨وس ثټ٩ٽ

ٌشّص١ٌ٪،  ٍثىٌ،  ٌثٖضصٹًٌ ټٽ٥ ٌثٖضنص٥م  ٍثنني،  أن ثٖض٥يٌ ثټ٩جٿ،  ٍض ٬ٌجح شٱّري ثټٵ

ٱٌج، أي ًن١ٍي  ٌث ٌ٘ ٌم٪ ىټٺ ٰٹپ ٨ٽم ًٹصيس أًٝج م٥ي ٌأـٌجنج أن شصندأ،   ش٩مم 

ٍثٴ٩جس ثټمج٘ز  . (1)٨٘ض ٨وه من ثټ

ًظٌٌح  ٸمج ًٵٍٻ  ٌٌٌٰٜجس خپ خمٕٹٽز  Northopنٍ ٍٴجب٪  : "إن ثټ٩جټم َض ًدوأ خ

 ٌ ٨ٌٍز  ٧ٍ ثټ٩ٽمٍ ثَضؼصمج٨ٍ ىٍ أن نممنإن ، لٽٲ ثٖض٥جىٌ ،  ن خنج ء ثٖضٍٜ

ةٽز ثٖضُضبمز ٌأن ن١ٌؿ ثِْض  ". (2)ثٖضٕٹُضس ثټفٵٌٵٌز 

ج شمعپ          ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز لٍٙ٘ ٌثټ٩ٽ ٍض ثْضلري ًمٹن ثټٵٍٻ أن ٨ٽم ثَضؼصمج٧ 

ٌثْضخفجط، ٰجټفٌجر ثَضؼصمج٨ٌز مٽٌةز خجټ٩وًو من  ًثِجس  ـٵُض لٙدج ټٽٹعري من ثټو

ٌث ًثِز  ٌثٖض٩ُٝضس ثټصٍ شص١ٽذ ثټو ٍثىٌ  ٍهىج، ُٰض شص١ٽذ ثټ٥ ٨ٍٍ ټٍؼ ټصٱّري ثٖضٍٜ

٨ٍٍ ټٽ٥جىٌر مفپ  ٍثىٌ ٍض ـٵپ ٨ٽم ثَضؼصمج٧ ٍَِ ثَضلصٌجً ثٖضٍٜ ًثِز ثټ٥ ه

ًثِز ٌشدٵى ثټن٥ًٌز ٍض ىيث ثټ٩ٽم لج٩ٜز  ،ثټو ٍٴٍٯ ٨٘ض ثٖضٕٹٽز  ٌىٍ أِجُ ثټ

 ټنّدٌز.
 

                                                           
(1)

ترمجة  مناىج العلوم االجتماعية، الكتاب الثاني، منطق البحث في العلوم االجتماعيةمادلني غراويتز،   
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(2)
 .9>.ادلرجع السابق ، ص  
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 مٽمٚ:

ٍثس          ٍر ميمز من ل١ ج٠ز خم١ نيوٯ من لُضٻ ىيو ثټًٍٴز ثټدفعٌز إٗض ثٔـض

ٌثْضلري ټٽ١جټذ ثټؽجم٩ٍ ثټيي ًؽو نٱًّ  ٻ  ٌثټصٍ شمعپ ثټيجؼْ ثٌْض ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ، 

ٌم٩ٌٌٰج،  من ىنج ِنفجٌٻ ثټص٩ٌٯ ٨٘ض ٬ري ٴجهً ٨٘ض خنجء إٔٹجټٌز ٴًٍز منيؽٌ ج 

جٌِز ٍض خنجء إٔٹجټٌز ثټدفغ ٍض ممصٽٲ ثټصمٙٙجس ٌلج٘ز ٍض  ٍمجس ثِْض ثٖضٵ

ٌشٵوًم خ٩ٞ ثټ٩نجرص ثټصٍ شٱٌو ثټ١جټذ ٍض ٌ٘ج٬ز  ٍټٍؼٍ،  ٌ ثټدفغ ثټٍِّ

ٹجټٌز،  ٍٿ ثٔٔض ٍمجس منيؽٌز، من لُضٻ ثټص٩ٌٯ ٨٘ض مٱي ٌٰٶ مٵ إٔٹجټٌز خفعً 

ٹجٻ  ٌٸيث مٙجهً ٌرشٌٟ ٌ٘ج٬صيج، ٌأِْ ثلصٌجً ثٔٔض ًثِصً،  ٌثه ه أٌ ثٖضٕٹپ ثٖض

ٍىؼني ٖضّج٨ور ثټ١جټذ ٨٘ض ثټدنجء ثټٙفٌق  ٹجټٌز خجٴرتثؿ نم ٌٸٌٱٌز خنجء ثٔٔض

ٍر ىثس  ٔجهثس ثټصٍ شّج٨وو ٨٘ض ثٔضٖضجٿ خييو ثټم١ ٌشٵوًم خ٩ٞ ثًٔض ٹجټٌز خفغ،  ٔٔض

ٍټٍؼٍ ٌ ٌثټدفغ ثټٍِّ خٙٱز  ثْضىمٌز ثټٵٍَٙ ٍض ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ خٙٱز ٨جمز 

 لج٘ز.

Summary: 
      The primary goal of this paper to take an important step from the steps 

of scientific research, which represent the first concern and the recent 

university student who finds himself unable to build a strong problematic 

systematic and cognitively, from here we will try to identify the essential 

ingredient in building a problematic research in various disciplines 

especially in the search sociological, and provide some of the elements that 

benefit the student in the formulation of the problem of his research in 

accordance with the elements of the methodology, by identifying the concept 

problematic, and the foundations of selection dilemma or problem to be 

studied, as well as the sources and conditions of formulation, and how to 

build the problem by suggesting two models to help the student to correct 

problematic construction Search, providing some guidelines that help him 
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familiarity with this step of the utmost importance in scientific research in 

general and sociological research in particular. 

 مٵومز: 

ٍټٍؼٍ خٙٱز لج٘ز ٨ن        ٌ ٌثټدفغ ثټٍِّ ٩ًرب ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ خٙٱز ٨جمز 

ٌم٩ٌٌٰج ٍثس ثٖضيٌٹٽز منيؽٌج  ٍمز مصٹجمٽز من ثټم١ شؤ٠ٌ  ٖضيٸٌر ثټدفغ  ،من٥

 ٧ٍ د٢ هٴٌٶ ٖضٍٜ ٌٰٶ أ٠ٌ مفوهر، ٌ شٹٍن ثَضن١ُضٴز من شفوًو ٌٜ ثْضٸجهًمٍ 

٧ٍ ًؽو ثټ١جټ ٌخ٩و ثټصفوًو ټييث ثٖضٍٜ ًثِز.  ٍر ميمز َض ثټو ذ نٱًّ أمجٿ ل١

ٌٰٶ ثٖضدجها ثٖضنيؽٌز، ـٌغ ًصٍؼذ ٨ٽًٌ شفوًو  خؤًر  ًٹصمپ خفعً مج ټم ًف٢ خيج 

٧ٍ ثَضىصمجٿ ٍر ميمز من  ،ٌثَضنٕ٭جٻ ثټيي ًعريو ثٖضٍٜ ٌمن ىنج ننصٵپ إٗض ل١

ٹجټٌز ٌىٍ ثٔٔض ٍثس ثٖضنيؽٌز ٍض إ٨وثه ثټدفٍط ثټؽجم٩ٌز أَض  ثټصٍ ش٩رب ٨ن  ،ثټم١

٧ٍثَضنٕ٭جٻ ثٖضع صٹٕجًٰ  ،جً ٍض ثٖضٍٜ ٌثټصٵيص َِض ٌثټيي ًص٩ني ٨٘ض ثټ١جټذ ثټدفغ 

ٍثنني ًثِز. ،ٌثټٹٕٲ ٨ن ثټٵ ٧ٍ ثټو  ثټصٍ شفٹم ِري ثټ٥جىٌر مٍٜ

ٍر ثټ٩ٽمٌز ثٖضيمز        ىيو ثٖضوثلٽز ټٕضؼجخز ٨٘ض  ٌ٘٭ض ،ٌټٽص٩ٌٯ ٨٘ض ىيو ثټم١

 ٌ ٍمجس ثټصٍ شفٹميج؟  ٌثٖضٵ ٍِٯ شّجؤٻ مفًٍي ـٍٻ: مجىٌز إٔٹجټٌز ثټدفغ 

ٌٰٶ م٩جًري ٨ٽمٌز  ًخز ن٥ًٌز ٨مٽٌز ټدنجء إٔٹجټٌز ٘فٌفز  نفجٌٻ شٵوًم مٵج

 ٌمنيؽٌز. 
 

ٍٿ ثٔضٔٹجټٌز: َض: مٱي  أ

ٌثٖضمصٚ ىٍ ثٖض٩نى ثټيي شفمٽً        ټ٩پ ثټّؤثٻ ثټيي ١ًٌؿ نٱًّ  أمجٿ ثټدجـغ 

٧ٍ ثټدفغ، ٌإن  ٍٿ ٨جٿ ٴدپ أن شٙدق ممجًِز مٌوثنٌز ٍض مٍٜ ٹجټٌز ٸمٱي ثٔٔض

٨ن ىيث ثٖض٩نى ثټيي شفمٽً ٰئننج نؽو ٌؼيجس ن٥ٌ ممصٽٱز ش٩ٌٯ ىيث شّجؤټنج 

ٍنجشيج، أىمٌصيج، هًٌىج...إټن، من  ٍثًٌز ممصٽٱز ٸجټرتٸٌَ ٨٘ض مٹ ٍٿ من  ثٖضٱي

ٌټٽص٩ٌٯ ٨ٽٌيج أًٌه  ٹجټٌز من ٴدپ ثٖضمصٙني،  ثٖضص٭ريثس ثٖض٩صمور ٍض ش٩ًٌٲ ثٔٔض

ٌثبٍ ټٽدج ٨ٍجن خص٩ًٌٲ إؼ ٰص٩ٌٯ ٨٘ض أنيج:  ـغ.ثټدجـغ ش٩ًٌٱني ممصٽٱني مصد

٧ٍ ًف١ًٌ ثټ٭مٍٛ أٌ ٤جىٌر ٍض ـجؼز إٗض شٱّري"  .(1)"مٍٜ

 

                                                           
، 8مطبعة اإلشعاع الفنية، ط، أسس ومبادئ البحث العلميي خفاجة: فاطمة عوض صابر ومريفت عل (1)

 .8:، ص 9009اإلسكندرية، 
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ٌأٔجً إټٌيج         ٹجټٌز  ٦ أن ىيث ثټص٩ًٌٲ ثٖضٵوٿ ټم ًٱٙپ ٍض م٩نى ثٔٔض نُـض

ٍٿ ٨جٿ ًمٹن أن ًٱيمً ثٖضمصٚ ټٹن ثټ١جټذ ثٖضدصوا ًؽو ًٌٰ ن٧ٍ من  ٸمٱي

٧ٍ ًف١ًٌ  ٹجټٌز مٍٜ ثټ٭مٍٛ أٌ ٤جىٌر ٍض ـجؼز ثټ٭مٍٛ ٩ٰنومج نٵٍٻ أن ثٔٔض

ٹجټٌز ٨نو  إٗض شٱّري نؽو أنٱّنج أمجٿ شّجؤَضس َض ٍٴٲ ثٔٔض َثٻ ش١ٌؿ شيپ شص ش

٧ٍ أٌ ٍثن ثټيي  ٤جىٌر م٩ٌنز، مج ـرصىج خمٍٜ ٧ٍ أٌ ثټ٩ن ثټيي ًمٌَىج ٨ن ثٖضٍٜ

٧ٍ ٩ًرب ٨ن ٤جىٌر شفصجػ إٗض شٱّري. ٗض، ٰفصى ثٖضٍٜ  ٜد٢ ٍض ثٖضٌـٽز ثٌْض

ٌثنٹٱًٍس  -1 ٨٘ض أنيج " مندً ىٸٍ ًّصو٨ٍ ثِصؽجخز ٨٘ض ٩ًٌٰيج "ٔجٴج ٰ

، ٴو أٜجٯ ىيث ثټص٩ًٌٲ لجٌ٘ز ألٌَ شوٻ ٨٘ض (1)ٔٹپ ِؤثٻ ٨ٽمٍ"

ٌىٍ" ثټصندًٌ" ٠ٌٌؿ ثټصّجؤٻ، ٰديټٺ ٰٵو  ٍٿ ممجًُ أَض  ٹجټٌز ٸمٱي ثٔٔض

ٹجټٌز ىٍ من ًندً  ٻ، ٰجٔٔض ٸٕٲ ٨ن ؼجنذ آلٌ أ٬ٱپ ٍض ثټص٩ًٌٲ ثٌْض

ٍٴً إٗض ٠ٌؿ ثټصّجؤٻ ـٍٻ ىټٺ ثٖضندً، ټٹن نؽو ىيث ثټص٩ًٌٲ  ثټ١جټذ ًٌّ

٬ٱپ ٠د٩ٌز ىيث ثٖضندً ىپ ىٍ ٤جىٌر، ـوط م٩ني، مج ٠د٩ٌز ىيث ثټصندًٌ، 

 ٸٌٲ ًصٽمْ ثټ١جټذ ٩ًٌٌٕ خً؟

ٍٴٲ ٬جمٞ  -2 ٌق ٌإؼجخز، أٌ ىٍ م ٹجټٌز ىٍ ِؤثٻ ًفصجػ إٗض شٍٜ ثٔٔض

ٌٸجٯ ٌثٯ  ٌشٱّري  ًهنج همؾ ىيًن (2)ًفصجػ إٗض إًٝجؿ  ، ٍض ثْضلري إىث أ

 ٌ ٹجټٌز ٰئننج نؽو أنٱّنج نن٥ٌ ٱًثټص٩ ٌق ثٖض٩نى ثټيي شفمٽً ثٔٔض ني ټٽصٍٜ

ٍټذ ٍض  ٍخيج ثټ٭مٍٛ شفصجػ إٗض شٱّري ٨ٽمٍ ًٵ إټٌيج ٨٘ض أنيج ٤جىٌر ًٕ

شّجؤٻ ٨ٽمٍ ًمعپ ثٖضندً ثټيي ًٹٕٲ ټٽ١جټذ ٨ن مفصٍَ خفعً ٸئٔٹجٻ 

ٌثبٍ ټٽدجـغ ٩ًرب ٨ن ٌؼيز  ًفصجػ إٗض شٱّري، من ىنج نٙپ إٗض ش٩ًٌٲ إؼ

ٹجټٌز. ن٥ٌو  ٨ن ثٔٔض
 

ٹـجټٌز نمٽٚ ممج شم ٨ًٌٜ إٗض ٸٍن           ٧ٍ ثٔٔض ىٍ ثَضنٕ٭جٻ ثٖضعجً ـٍٻ ثٖضٍٜ

ٌمنيؽٍ ًنصٵپ  ٌٰٶ إ٠جً ٨ٽمٍ  ٌثه ثټصفٵٶ منيج مٌوثنٌج  ٌثٖض٩رب ٨ن ثټصّجؤَضس ثٖض

ٌثټٕجب٪ إٗض ثٔض٠جً ثټ٩ٽمٍ ثٖضصمٙٚ ثټيي ًدفغ  خ٥جىٌر م٩ٌنز من ثٔض٠جً ثټ٩جٿ 

ٌنصج بؽيج ٍض إ٠جً منيؽٍ ًم٩ٝيج ٖضن١ٶ ثټ٩ٽم. ٰيٍ ش٩رب ٨ن ٨ن مّددجشيج 
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٥يج ثټؽمٌ٪ ټٹن شعري ثٖضمصٚ ٰٵ٢. معُض: ٤جىٌر ثټد١جټز ٰ مٕٹٽز أٌ ٤جىٌر ًُـض

ٌثه ثٖضؽصم٪ ًٌن٨َؽٍن منيج ټٹن َض أـو ًصّجءٻ ٨ن  ٥يج ؼمٌ٪ أٰ َثبٌ ًُـض ٍض ثټؽ

ٵٌٵصيج ٌإن شّجؤٻ أـوىم ثَضٴصٙجه أٌ ٨ٽم ٰينج  ًربٍ ټنج ثٖضمصٚ ٍض  ،مّددجشيج ـٌ

ٌخوًيٌز ٸ٭ريو من  ٌىيث ثټربٌٍ َض ًأشٍ ٘وٰز أٌ خ١ٌؿ شّجؤَضس ِجىؼز  ثَضؼصمج٧، 

ثټنجُ، خپ ًأشٍ ٨ن ٠ًٌٶ ؼٽذ ثٖضمصٚ ىيو ثټ٥جىٌر ٌإلٝج٨يج ٖضن١ٶ ثټ٩ٽم 

ٌٰٶ منيؽٌز ٨ٽمٌز مٝد٠ٍز  .ٌم٩جټؽصيج 
 

 ظجنٌج: أىمٌز إٔٹجټٌز ثټدفغ:

ٌثټدجـعني ٍض ثٖضنيؽٌز أن ثلصٌجً مٕٹٽز ًؤٸو ثٖضٕص٭ٽٍن ٍض ثټدفغ ثټ٩ٽم        ٍ

ًخمج ًٹٍن أ٩٘ذ من إًؽجه ثټفٽٍٻ ټيج، ـٌغ أن ىيث ثَضلصٌجً  ٌشفوًوىج  ثټدفغ 

 ٌثټصفوًو ًرتشذ ٨ٽًٌ شفوًو:

ًثِز ثټصٍ ًّص١ٌ٪ ثټ١جټذ ثټٵٌجٿ خيج. - ٨ٌٍز ثټو  ن

ص٩جنز خيج ٍض إنؽجٍ ثټدفغ. - ٌثټ٩نجرص ثٖض١ٽٍح ثَِض  ٜد٢ ل١ز ثټدفغ 

ًثِز. ٠د٩ٌز ثٖضنيؾ -  ثٖضنجِذ ټٽو

ٍمجس ثٖضٌوثنٌز. - ٌثٖض٩ٽ ٌثس ثٖضُضبمز ټؽم٪ ثټدٌجنجس   ثْضه

٨ٌٍز ثټدٌجنجس ثټصٍ ًند٭ٍ ثټفٍٙٻ ٨ٽٌيج. -  (1)ن

َثبً         ٌثٖضفوه ټدٵٌز أؼ جيس ټٽدفغ  ٍنيج ثٖضفٌٷ ثِْض ٹجټٌز شند٪ من ٸ ٰأىمٌز ثٔٔض

ٌج٬صيج خ١ًٌٵز ِٽٌمز ًٹٍن ٴو ـ وه مجىث ٰدمؽٌه شفٹم ثټ١جټذ ٍض ثٔٹجټٌصً ٌ٘

ٌثه  ٪ ثټٱٌٌٜجس ثٖض ٌىيث مج ًرتشذ ٨ٽًٌ ٌٜ ٌمج ًند٭ٍ ٨ٽًٌ ثټفٍٙٻ ٨ٽًٌ  ًًٌو؟ 

ٌخجټصجيل شمٹن ثټدجـغ من م٩ٌٰز  ٌثه شفٵٌٵيج  ٌٸيث ثْضىوثٯ ثٖض ثلصدجًىج مٌوثنٌج 

ٌشفرص مؽجٻ ثټدفغ ـٌغ  ٌثټن٥ًٌز  ٍمجشً ثٖضٌوثنٌز  ٌمٙجهً م٩ٽ ثشؽجو خفعً 

ٌث ٍمٌجس  ٌخجټصجيل شمٌػ خجټ١جټذ من هثبٌر ثټ٩م ًثِصيج  ٌثه ه ٌز ثٖض ټٕٺ إٗض ثټمٍٙ٘

َثء ثټصٍ َض شٱٌو ٍض خنجء ميٸٌر  ٌثټصميل ٨ن ثْضؼ ثټرتٸٌَ ٨٘ض مج ىٍ ميم ٍض ثټدفغ 

 ثټصمٌػ. 
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 ظجټعج: أِْ ثلصٌجً ثٖضٕٹٽز" ثٔضٔٹجټٌز:

ٍر ٨ٽمٌز من          ٌثْضىمٌز ثټصٍ شف٥ى خيج ٸم١ ٹجټٌز  خ٩و أن ش٩ٌٰنج ٨٘ض ثٔٔض

ٍثس ثټدفغ ثټ٩ ْ ثټصٍ ًمصجً خيج ثټ١جټذ مٕٹٽز ل١ ٽمٍ، ن١ٌؿ شّجؤٻ ٨ن ثِْض

ْ نيٸٌ: ٹجٻ ثټيي ًؽذ ٨ٽًٌ ثټدفغ ًٌٰ، من ىيو ثِْض ًثِصً أٌ ثٔٔض  ه

 ـوثظز ثٖضٕٹٽز. -

ٌٴٌمصيج ثټ٩ٽمٌز. -  أىمٌصً ثٖضٕٹٽز 

ٽيج. - ًثِصيج ـٌ ٌٴوًشً ٨٘ض ه  ثىصمجٿ ثټدجـغ خجٖضٕٹٽز 

ًثِز ثٖضٕٹٽز. - ٌثټٵوًر ٨٘ض ه ٌٍٰ ثټمربر   ش

ٌٍٰ ث - ٍمجس ثټٹجٌٰز من مٙجهًىج ثٖضمصٽٱز.ش ٌثٖض٩ٽ  ټدٌجنجس 

ثټ٩ًٍٕ خجٖضٕٹٽز ٸمج ًيىذ إټًٌ" ؼٍن هًٍي" ثټيي ًٌَ" أن  -

ٍٴٲ  ٌىيث ثټ٩ًٍٕ ًٌشد٢ خم ٍخز م٩ٌنز،  ثٖضٕٹٽز شند٪ من  ثټ٩ًٍٕ خ٩ٙ

ٌثټٹٕٲ  ٍثمًٝ  ٬جمٞ ًصفوَ شٱٹري ثټدجـغ ًٌو٩ًٰ إٗض ثِصؽُضء ٬

 (1)٨نً".
 

          ٌ ٌٸيث ثټدٌجنجس شمٹن ثټ١جټذ من ٰفوثظز ثٖضٕٹٽز  ٌٍٰ ثټمربر  ٌش أىمٌصيج 

ٌمنيؽٍ،  ٌٰٶ إ٠جً ٨جٿ  ًثِصيج ٌإًؽجه ثټ٩ُضٴز خٌنيج  ٌثه ه ج٠ز خجٖضص٭ريثس ثٖض ثٔـض

ٌثټفٵجبٶ  دجح  ٹجٻ ًمعپ ثټوثٰ٪ إٗض ثټدفغ ٨ن ثِْض ّجُ خجٔٔض ٌثٔـض ٸمج أن ثټ٩ًٍٕ 

ٍثؼيً ٸٍن ثَضلصٌجً ٍخجس ثټصٍ ش ٌشّج٨وو ٨٘ض شم١ٍ ثټ٩ٙ ثټٕميص ټيج  خؽوًز 

ٹجٻ ثټيي ًدفغ ًٌٰ ممج ًفٱَو ٨٘ض  ٌمنومؾ ٍض إ٠جً ثٔٔض ًؽ٩پ ثټ١جټذ مٌشد٢ 

ٌثټ٩ٹْ ٘فٌق.  ٌخيٻ مًَو من ثټؽيو،   ثټدنجء ثټٙفٌق 
 

 :ًثخ٩ج: مٙجهً ٌ٘ج٬ز ثٔضٔٹجټٌز

ٌشفٵٌٶ ثَضنصٵجٻ ثټّٽٌم ټٽ٥جىٌر من مٌوثن ٨جٿ            إن خنجء إٔٹجټٌز ٘فٌفز 

إٗض مٌوثن لجٗ شٌٴدً ٨ني ثٖضصمٙٚ ثْضٸجهًمٍ ثټيي  ًٵ٪ شفض ن٥ٌ ٸپ ثټنجُ

ٌث٫ خپ نصٌؽز  ٌمنيؽٌز َض ًأشٍ من ٰ ٌثس ٨ٽمٌز  ٌأه جبپ  ًص٩جمپ م٪ ثټ٥جىٌر خٍِ
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ٍثمپ شمعپ مٙجهً أِجٌِز ټٌٙج٬ز إٔٹجټٌز ثټدفغ،   صٹجٷ م٪ ٨ ٌثَـض ثټص٩جمپ 

ًخً ٍض ثټفٌجر شموو خم٩جًٯ ش صى شؽج مٹنً ٰجټ١جټذ ٍض مّجًو ثټ٩ٽمٍ أٌ ثٖضينٍ ـٌ

ٹجټٌز َض  ًثِصيج، ٰجٔٔض ٌثه ه ج٠ز خٹپ مص٭ريثشيج ثٖض ٌثٔـض من خنجء إٔٹجټٌز ثټدفغ 

ص٩جنز خد٩ٞ ثٖضٙجهً  ٌثَِض ٌث٫ هٌن ثټٌؼ٧ٍ  َض ًٹصمپ خنجؤىج من ٰ شٹصذ 

ٌمن ىنج نصّجءٻ مج ثٖضٙجهً ثټصٍ شّج٨و ثټ١جټذ ٍض خنجء إٔٹجټٌز خفعً،؟،  جٌِز،  ثِْض

ٌمج ىٍ ٌثٔضؼجخز ىنج شوټنج ٨٘ض مٙجهً ٨وًو ٌمص٩وهر شصن٧ٍ خني مج ىٍ مٹصٍح،  ر 

ٌنيٸٌ من ىيو ثٖضٙجهً مج ًيل: ٌخني مج ىٍ ـوًغ،   ٔٱيٍ، خني مج ىٍ شٵٽٌوي، 

ٍثس ثټ٩ٽمٌز ٍض مؽجټً  :ثټصمٙٚ .1 ٌثٖض٩ٌٰز خجٔضنؽج ٌٍٰ ټٽ١جټذ ثټمربر  "ثټيي ً

ٌثٖضٕٹُضس ثټصٍ َض ًٌدرصو ًثِصيج  ٌثټصٍ  خجٖضٕٹُضس ثټصٍ شم ه ًثِز  َثٻ شفصجػ ټٽو ش

" ، ٰٹٽمج ٸجن ثټ١جټذ م١ٽ٪ ٍض مؽجٻ شمًٙٙ ِصٹٍن ثٖضٕٹٽز (1)ًٹصنٱيج ثټ٭مٍٛ

ٍثمپ  ٌصمٹن خيټٺ ثټ١جټذ من ـرص ممصٽٲ ثټ٩ ٌظٌٵز ثټٙٽز خييث ثټصمٙٚ، ٌِ

٨ٌ٘ض أِجُ  ٌخجټصجيل ثټٵٌجٿ خجټدفغ خٹٱجءر  ٍثنديج،  ٌٰيم أٸعٌ ټؽ ثٖضؤظٌر ٍض ثٖضٕٹٽز 

 (2)ٙٚ.ِٽٌم من لُضٻ ثِص٭ُضٻ ثټمربثس ٍض مؽجٻ ثټصم

ٌثؼ٪ ثَض٠ُض٧ .2 ٌثٖض ٌثؼ٪  ٰجَض٠ُض٧:" ٨٘ض ثٖضٙجهً ثټ٩ٽمٌز  ٌثټوثبم ٨٘ض ثٖض ثٖضّصمٌ 

ٌثْضخفجط من ثټ١ٌٳ ثٖضّج٨ور ټٽدجـغ ٨٘ض ٌ٘ج٬ز خفعً ، ًٌولپ (3)ٌثټوًًٌجس 

 ٧ٍ ًثِجس ثټّجخٵز ـٍٻ ثٖضٍٜ ٌثټو ًثِجس ثٖضّفٌز ټٽدفٍط  ٜمن ىيث ثٔض٠جً ثټو

ٌشّج٨وو ٨٘ض ـٌغ شصٌق ټٽ١جټذ ٌٰ٘ز ثټص٩ٌٯ ٨٘ض ثټد نجء ثټٙفٌق ټٕضٔٹجټٌز 

ٌش٩صرب شوًًذ ټً ٨٘ض ثټدنجء ثٖضن١ٵٍ ټٓضٰٹجً  ٸّذ ثټٽ٭ز ثټ٩ٽمٌز ثٖضصمٙٙز 

٧ٍ ًميو ټدنجء  ثَض٠ُض٧ٌشّٽّٽيج ثټ٩جٿ، إىث أن  ٨٘ض ثټٌٌ٘و ثټ٩ٽمٍ ثټّجخٶ ټٽمٍٜ

ٌهٴٌٵز. ٌثٜفز   إٔٹجټٌز 

ًثس .3 ٌمٵٌ ًثٌِز  ٌمج شٵومً من ـٽٵجس ه ًثِجس ثټ٩ٽٌج  ٌثمؾ  ثټو ٍض مؽجٻ  خ

ٍثٌٜ٪ ٌممصٽٲ ثٖض ًثِجس ثټ٩ٽٌج ثٖض٩ربر ٨ن : منجىؾ ثټدفغ  ٰجټربثمؾ ثٖضٵومز ٍض ثټو

ًث ميمج ٰيٍ شٱٌو ثټ١جټذ ٸعريث لج٘ز ٍض مؽجٻ  ٽٵجس ثَضشٙجٻ ش٩و مٙو ٌثس ـٌ نو
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ٌشدنٍ ثټصّٽّپ ثٖضن١ٵٍ ٍض ثْضٰٹجً ٰيٍ ش٩صرب مجهر   ٧ٍ ثټينوِز ثٖضنيؽٌز ټٽمٍٜ

ٍنيج شند٪ من  ز ٸ ٌټٌز مٱفٍ٘ ٍٿ ثټ١جټذ أ ٌٸيث ثټدٌةز ثټصٍ ًٵ أىپ ثَضلصٙجٗ 

ٌټييث ٰمعپ ىيو ثټربثمؾ شّج٨و ثټ١جټذ ٸعريث ٌإن ټم  خئ٘وثً خفعً ٍض إ٠جًىج، 

 شمنفً ثٖضجهر ثټ٩ٽمٌز ثٖضصمٙٙز ٰيٍ شؤ٠ٌو منيؽٌج.

ٌثٖضٌوثنٌز  .4 ٌثَضشٙجٻ م٪ ثټَمُضء ٍض ثٖضينزثټمربر ثټ٩ٽمٌز  ٰصٹًٍن ثټ١جټذ : (1)، 

ٌم ج خ٩و ثټصوًػ ًٹّدً لربر مٌوثنٌز شّيپ ٨ٽًٌ ثټدفغ ٍض ٍض مٌـٽز ثټصوًػ 

ز  ج٠ز خيج خأِٽٍح ٨ٽمٍ مٌن ًصؽجٌح م٪ ثٖضنيؽٌز ثٖضٱٌٌٜ ٌثٔـض ممصٽٲ ثټٵٝجًج 

ٌثټدجـغ ثټصوټٌپ  ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز ثټصٍ أٜجٰض ٨٘ض ٸجىپ ثټ١جټذ  لج٘ز ٍض مؽجٻ ثټ٩ٽ

ٌىيو ثٖضنيؽٌز ثٖضفٹ ٨ٌٍصيج خجٖضنيؽٌز ثټ٩ٽمٌز ثټٙفٌفز،  مز ش٥يٌ ٍض أىم ٨٘ض مٍٜ

ٹجټٌز ٰييث ًوٻ ٨٘ض ٬ٌجخيج  ٍثس ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٰئن ټم ش٥يٌ ٍض ثٔٔض ٍر من ل١ ل١

٩ٲ  ٍض ٸجمپ ظنجًج ثټدفغ، ٸٍن ثَضن١ُضٴز لج٠ةز ٰييث ًوٻ ٨٘ض ىٕجٔز ټدفغ ٌٜ

ٹجټٌز خفعً شٍؼذ ٨ٽًٌ  ٌټٌفٵٶ ثټ١جټذ ثټدنجء ثټٙفٌق ٔٔض ثټ١جټذ منيؽٌج، 

ٌثـپ شٹ ًثِصً ٍض م ٌمٌوثنٌج.ثِرتؼج٧ مج شم ه  ًٍنً ن٥ًٌج 

ٙجءثس، ثٖضرشٯ ثْضٸجهًمٍ .5 ٌثٔـض ٙجءثس  شّمق : ثټصٵجًًٌ  ٌثٔـض ٰجټصٵجًًٌ 

٨ٌنو شٌؼمصيج  ًثِز من ثټنجـٌز ثټٹمٌز،  ٧ٍ ثټو ټٽدجـغ خجټص٩ٌٯ ٨٘ض ثټ٥جىٌر مٍٜ

ٙجبٌجس  ج٠ز خيج، ٰجٔـض ٸٌٱٌج ًؽو أمجمً ـٵجبٶ ش٩مٶ ٰيم ثٖضٕٹٽز ثټصٍ ًًٌو ثٔـض

ٌث ٌمؤرشثس ًٴمٌز مٌوثنٌز ـٍٻ ثټ٥جىٌر ممج ًٱصق ش٩رب ٬جټدج ٨ن ـٵجبٶ  ٴ٩ٌز 

ًخ١يج مٌوثنٌج خئـٙجبٌجس  ٍثٴ٩ٍ ٌ ٪ ثٖضٕٹٽز ٍض إ٠جًىج ثټ ثٖضؽجٻ أمجٿ ثټدجـغ ټٍٜ

ًو  ٨ٌن ثٖضرشٯ ثْضٸجهًمٍ ٌٰمٹن ث٨صدج ٌشٵجًًٌ مٵومز من ٠ٌٯ ثټيٌةجس ثٖضمصٙز. 

جيس ټٽ١جټذ ثټدجـغ، ـٌغ ًٵوٿ ټً ثټصٍؼًٌ ثټرضًٌي ټدن جء إٔٹجټٌز ثټو٨م ثِْض

ٌثَضنصٵجٻ من  ٌشّٽّپ ثْضٰٹجً،  ٌثخ٢  ٍث٨و ثٖضنيؽٌز ٍض ش مصمٙٙز م٩صمور ٨٘ض ثټٵ

ٌث منيؽٌج، أٸجهًمٌج،  ٰٹٌر إٗض ألٌَ خج٨صدجًو ىث لربر، ٰجټدجـغ ًؽو نٱًّ مؤ٠

صجى ثٖضرشٯ ثْضٸجهًمٍ ثټيي ًُ  ًثس ثِْض ٌٴو ٱٌوو ٌم٩ٌٌٰج من لُضٻ ثِص٭ُضٻ لربثس 

ٌثټنٙجبق ـ ٹجټٌز ثټدفغ.ٍض خ٩ٞ ثْضٰٹجً   ٍٻ ثټدنجء ثټٙفٌق ٔٔض

ٌثټوًًٌجس ثٖضصمٙٙز .6 ًث : ثٖضٵجَضس  ٌثټوًًٌجس ثٖضصمٙٙز مٙو ش٩صرب ثٖضٵجَضس 

ٹجټٌز، إى شّمق ټٽدجـغ خجټص٩ٌٯ ٨٘ض أخفجط أٸجهًمٌز مصمٙٙز  ميمج ٍض خنجء ثٔٔض

٧ٍ ثٖضوًٌُ أٌ شٹٍن ٴًٌدز منً ممج ًمٹنً شٹًٍن ًٌ٘و م٩ٌٍض  ٍض نٱْ ثٖضٍٜ
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ٍٿ مصمٙٚ ـٍٻ ثټ٥ ًر ىثس ٌٍن ْضن من ًٵ ٌش٩صرب ثٖضٵجَضس ثٖضنٍٕ ز،  جىٌر ثٖضوًٌِ

خيج ىم ممصٍٙن، ٸمج أنيج شمٝ٪ ټٽصٵٌٌم من ٠ٌٯ ىٌةجس ٨ٽمٌز ٰصٹٍن موٴٵز 

ٌثٖضنيؽٍ ـٍٻ خنجء  َثه ثٖض٩ٌٍض  ٌخجټصجيل ٰيٍ شمو ثټ١جټذ خجټ ٌمنيؽٌج،  م٩ٌٌٰج 

ٌثٖضنيؽٌز. ٌٰٶ ثٖض٩جًري ثټ٩ٽمٌز ثْضٸجهًمٌز   إٔٹجټٌز 

ٌثٖضمصٙنيثَضش .7 ٍث٘پ ټٽ١جټذ : ٙجَضس ثټٕمٌٙز م٪ ثټمربثء  صٹجٷ ثٖضص ٰجَـض

ٌثٖضمصٙني ًصٌق ټً ٌٰ٘ز ثټص٩ٌٯ ٨٘ض ممصٽٲ ثټٵٝجًج ٍض مؽجٻ  م٪ ثټمربثء 

ٌٸيث ثټدنجء ثٖضن١ٵٍ  ٌثٖضص٭ريثس ثٖضيمز ٍض ثټصمٙٚ  ٌټيج،  ٌٸٌٱٌز شنج شمًٙٙ 

صٹجٷ خجٸصّجح لربر ٨ٽمٌ ٌمنيؽٌز ٍض ټٕضٔٹجټٌز، ـٌغ ًّمق ټً معپ ىيث ثَـض ز 

ٌخنجء ـدٹصيج ثٖضنيؽٌز. شٹٍن ثْضٰٹجً ٍض ىىن ثټ١جټذ ٨ن مٕٹٽز  ٍثٌٜ٪  شنجٌٻ ثٖض

ٌث٩ِز ٍض مؽجټيج ټوًؼز أنً من ثټ٩ٙذ م٩جټؽصيج من  ثټدفغ ٨جمز ٍض ثټدوثًز ٌ

ٌثِص٩جنصً  ٧ٍ ثټدفغ  ٌم٪ شٵوٿ شٱٹري ثټدجـغ ٍض مٍٜ ٌثـور،  ًثِز  لُضٻ ه

ٌثٖضمص ٹجټٌز خَمُضبً أٌ ثٖضرشٯ ثْضٸجهًمٍ  ًشً ٨٘ض ٌ٘ج٬ز ثٔٔض ٙني ١ًًٍ ٴو

ٌأٌٜٶ مؽجَض.  (1)خ١ًٌٵز أٸعٌ شفوًو 

ٰيٍ ٍض ىيث  إن ش٩وهس ثٖضٙجهً ثټصٍ ًّص٩ني خيج ثټ١جټذ ٍض خنجء ثٔٹجټٌصً .8

ٌمج ًٌشد٢ خيج، ټٹن ىيث َض ٩ًنٍ أن ثټم٢ٌ  ثٔض٠جً َض شمٌػ ٨ن ثټدٌةز ثټؽجم٩ٌز 

ٌخنج وو ًفٍي مٙجهً شّج٨و ٍض ٌ٘ج٬ز  ٹجټٌز خپ شٍؼو مٙجهً ثْضٸجهًمٍ ـٌ ء ثٔٔض

ٍر  ٨ٍج مج ٴو خٌٍس ٍض ثټ٩ٵو ثْضلري شّج٨و ثټ١جټذ ٍض ىيو ثټم١ وًعز ن لجًؼٌز ـٌ

ٌمنيج نؽو:  ٌشو٨مً، 

جبپ ثٔض٨ُضٿ .9 ٌبٌز أـو : "ٌِ ٌثٖض ٨ٍز  ٌثٖضّم ٌءر  جبپ ثٔض٨ُضٿ ثٖضٵٌ ـٌغ ش٩صرب ٌِ

ٍمجس شٱٌوو ٍض خٽًٍر مٕٹٽز خفغ،  ٌه ثټ١جټذ خم٩ٽ إى ش٩صرب مٙجهً ثٖض٩ٌٰز ثټصٍ شَ

ٌه مدوبٌز ٖضٕٹٽز ثټدفغ" ٌټٌج ًّج٨وو ٍض ًِم ـو جبپ ثٔض٨ُضٿ  شصٌق (2)مٙوً أ ٍِٰ ،

ٌجن  ٌموَ ثنصٕجًىج ٍض ثٖضؽصم٪ ٌٍض خ٩ٞ ثْـض ټٽ١جټذ ثټص٩ٌٯ ٨٘ض ثټ٥جىٌر 

ٌثټيي ًؽذ أن ًدفغ  ج٠ز خجټ٭مٍٛ  ثټفٍٙٻ ٨٘ض أًٴجٿ ٌإـٙجبٌجس؛ شٱٌو ٍض ثٔـض

جبپ ث ٍثىٌ شّجىم ٌِ ج٠ز خيج ٰنؽو ٤جىٌر ثټ١ُضٳ ًٌٰ ٰنؽو خ٩ٞ ثټ٥ ٔض٨ُضٿ ٍض ثٔـض

ٍثٌٜ٪ ټ٩ٽم ثَضؼصمج٧ ثټرتخٍي، ٴٝجًج ِٹنٌز شمٚ ٨ٽم ثَضؼصمج٧  ٌٴٝجًج ثْضرسر ٸم
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ٌثٖضٕجًً٪ ثټصنمًٍز شيم ثٖضصمٙٚ ٍض ٨ٽم  ٌٴٝجًج شمٚ ثټد١جټز  ثټفرضي، 

جبپ  ٍثٌٜ٪ شمًٙٙ ٨رب ٌِ ٌثټ١جټذ ثټيي ١ًجټ٪ م ٌثټ٩مپ،  ثَضؼصمج٧ ثټصن٥ٌم 

ًثِز ٨ٽمٌز أٸجهًمٌز، ًٌّج٨وو ثٔض٨ُضٿ ًص مٹن من ـرص ثټؽجنذ ثټيي ًّصو٨ٍ ه

.ً٨ٍ  ىټٺ ٍض شفوًو ثټصّجؤٻ ثټيي ًدنٍ ٨ٽًٌ مٍٜ

ٌش١ًٍ ثِصموثميج شأظريث ٸدريث َض: ثَضنرتنض .10 ٍه ٔدٹز ثَضنرتنض ثټ٩جٖضٌز   أظٌ ٌؼ

ًمٹن شؽجىٽً ـصى أ٘دق ٬جټدٌز ثټدجـعني ٩ًصموٌن ٨ٽٌيج ٰٱٍ ثټفٍٙٻ ٨٘ض 

ٍمجس ثټ ٌثټمج٘ز.ثٖض٩ٽ ٍمجس من  ٩جمز  ٍٿ ًّص١ٌ٪ ثټ١جټذ ثټفٍٙٻ ٨٘ض ثٖض٩ٽ ٰجټٌ

٬ٌري ثٖضدجرش، ټيټٺ  ٌثټّم٪، ثٖضٕجىور، ثټنٵجٓ ثٖضدجرش  ٌثءر  ثَضنرتنض ٨ن ٠ًٌٶ ثټٵ

ٌخٌجنجس شٱٌو ٍض  ٍمجس  ٌه ثټ١جټذ خم٩ٽ ٰيٍ ش٩و من أـوط مٙجهً ثٖض٩ٌٰز ثټصٍ شَ

 ٌ ثټ١جټذ ثټؽجم٩ٍ ثٖضجهر خٽًٍر مٕٹٽز خفعً ٰيٍ مٙوً ميم ًّصٵٍ منً ثټدجـغ 

ٌټٌز ٖضٕٹٽز ثټدفغ. ٌه ثْض  (1)ثټ٩ٽمٌز ثټصٍ شّج٨و ٍض ًِم ثټفو
 

ٌثٜفز: ٌم٩جًري ٌ٘ج٬ز إٔٹجټٌز   ظجټعج: رشٌٟ 
 
1. ٍ٨ٍ ٌمٍٜ ٍثىٌ ش٩رب : (2)ًؽذ أن ًٹٍن ثلصٌجًىج خٕٹپ ٨ٽمٍ  ٰٽٌْ ٸپ ثټ٥

ٌثټٹٕٲ ٨ن مٝجمٌنيج ٰينجٷ أمًٍ خوًيٌز ًؽذ  ٨ن مٕٹٽز شفصجػ إٗض ثټدفغ 

٨ٌوٿ شدنٌيج ٸئٔٹجټٌز ټٽدفغ، ًٌؽذ ٨ٽًٌ ثټصٵٌو  ٨٘ض ثټ١جټذ شٱجهًيج 

ٹجٿ ثٖضّدٵز إىث أنيج ش٩ٌٴپ مّرير ثټدفغ  ٌثْـض ٌثَضخص٩جه ٨ن ثټيثشٌز  ٨ٌٍز  خجٖضٍٜ

ٌثټيثشٌز ٸيټٺ  ش٩ٌٶ ثټ١جټذ ٍض ثټٹٕٲ ٨ن  ٌشفؽذ أٰجٴً ثټ٩ٽمٌز ثٖضصمٙٙز، 

ًثِصيج. ٌثه ه ٍثنذ ثټفٵٌٵز ټٽمٕٹٽز ثٖض  ثټؽ

ًثِزأن شٹٍن م  .2 ًخ٢ خني فوهر ټٽ٩ُضٴز خني مص٭ريثس ثټو ٹجټٌز ىٍ  : ٰجٔٔض

ٌثټيوٯ  جٌِز  ًثِز ٌإًؽجه ٨ُضٴز خٌنيج ٌٖضج ٸجنض ىيو ثٖضيمز ثِْض مص٭ريثس ثټو

ٹجټٌز َضخو ٨٘ض ثټ١جټذ ثَضنصدجو إٗض رضًٌر ٌ٘ج٬ز إٔٹجټٌز مفوهر  ًثء ثٔٔض من ٌ

ًثِز، ٰجټ٩ُضٴز خني  ٌمصٝمنز ټٽ٩ُضٴز خني مص٭ريثس ثټو ثٖضص٭ريثس ىٍ خوٴز 

ٌمج ٌثټنصٌؽز  ٹجټٌز  ثټ٩ُضٴز خني ثٖضّدذ  ټم شصفوه ثټ٩ُضٴز خني ثٖضص٭ريثس ٍض ثٔٔض
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ٍه ىيو  َض ٌٌٰٜجس خفعً، إى أن ٌؼ ٰئن ثټ١جټذ ټن ًصمٹن من شفوًو أىوثًٰ 

ًثبً. ٌٸيث ثټيوٯ من ٌ  ثټ٩ُضٴز ىٍ ثټيي ًفوه ثټصّجؤٻ 

ٌخٽ٭ز ِ  .3 ٌثٜفز  ًر ٽٌمزأن شٹٍن ثٖضٕٹٽز مٙج٬ز ٌ٘ج٬ز هٴٌٵز ٌ : أي رضٌ

ٹجټٌز ٨جمز  ٍه ټ٭ز ٨ٽمٌز ش٩ٹْ م١ٙٽفجس ثټصمٙٚ ـصى َض شٹٍن ثٔٔض ٌؼ

ٌٴٝجًجو ٰمعُض ٠جټذ ٍض شمٙٚ  جىؼز، من من١ٽٶ أن ټٹپ ٨ٽم مٱجىٌمً  ٌِ

ٌثٖضصمٙٚ ٍض  ٌثٜفز،  ٍټٍؼٌز  ٌ ٨ٽم ثَضؼصمج٧ ٫ًٍٙ ثٔٹجټٌصً خٽ٭ز ٍِِ

 ٌ ٌم٩ربر ٨مج ً ٌثٜفز  ًو ثټدفغ ًٌٰ، ثَضٴصٙجه ٩ًصمو ٨٘ض مٱجىٌم ثٴصٙجهًز 

ٌشفّنً من ثټنجـٌز  ٍر ثټ١ٌؿ  ٌٴ ٌثٖضصمٙٙز شًَو من ٨مٶ  ٰجټٽ٭ز ثټّٽٌمز 

 ثټؽمجټٌز ثټٽ٭ًٍز.

: أي أن شٹٍن ٘جټفز أن شٹٍن ثٖضٕٹٽز ٍض ٌ٘ج٬صيج ٴجخٽز ټُضلصدجً ثمربًٵٌج .4

ج٠ز  ٌثٖضٌوثن  ټٌصمٹن ثټ١جټذ من ثٔـض ٍثٴ٪  ٌأن  شٹٍن ټيج أًٌٜز ٍض ثټ ټٽدفغ 

ٌثٖضٌوثن.خمؤرشثشً مٌوثنٌج ټ ٍثٴ٪  جر من ثټ  ٌٙپ ٍض ثْضلري  نصجبؾ مّصـٍ

ًبٌيس أٌ شّجؤَضس .5 ٹجټٌز َض: (1)أن شٙج٫ ٨٘ض ىٌةز شّجؤٻ  ز  ٰجٔٔض شرتٷ مٱصـٍ

ًبٌيس أٌ ٨ٍز شّجؤَضس شٙج٫ ثن١ُضٴج من ثټ١ٌؿ ثټ٩جٿ  خپ شفرص خصّجؤٻ  مؽم

ًثِز ـٌغ ًٙپ ثټ١جټذ إٗض شفوًو  ٧ٍ ثټو ٌثٖضٌوثنٌز ٖضٍٜ ټٓضٰٹجً ثټن٥ًٌز 

ٌثه ثَض  ٍثنذ ثٖض ٌثټ٭مٍٛ ثټيي أظجًو ٍض ٠ٌـً ټٌفوه ثټؽ نٕ٭جٻ ثټفٵٌٵٍ ټً 

ٌثټنصجبؾ  دجح  ٌمصوثلٽز ثِْض ٌث٩ِز  ٍټٍؼٌز  ٌ ثټرتٸٌَ ٨ٽٌيج، ٰجټ٥جىٌر ثټٍِّ

ٌثټؽجنذ ثټيي ٌِوًًِ.  ٰد١ٌؿ شّجؤٻ ًٝد٢ ثټ١جټذ ٌؼيصً 

جټز ثټ٩ٽمٌز  .6 ٌثْ٘ض ٍ ټٽٵجًا موَ ثټ٩مٶ ثټن٥ٌي   ٌثټفنٹز ثٖضنيؽٌز َضخو أن شـٍ

ٌجشً ثټصٍ شمٌَو ٨ن ٬ريو ٍض شًٍٙ ٸپ مج ٌثٍ لٍٙ٘ ٧ٍ ٌإخ : ًص٩ٽٶ خجٖضٍٜ

ٌثـپ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ  ٹجټٌز ٸمٌـٽز ميمز من م ٰئـوَ لٙجبٚ ثټصٍ شمٌَ ثٔٔض

ٌىيث مج ًؽذ أن  ٍر ٠ٌـً  ٌٴ ٍشً  ٌٴ ٍنيج ثٖضفٺ ثټيي ًفوه أ٘جټز ثټدفغ  ىٍ ٸ

ٹجټٌز َض  ٌأ ثٔٔض ٹجټٌز، أي من ًٵ ٍ ټً ًٽمًّ ثټٵجًا ٍض ظنجًج ثٔٔض خو أن شـٍ

نٹصيج ثټ٩ٽمٌز ثٖضّصمور من ثٖضنيؽٌز ثټصٍ ث٨صموىج  ٌأ٘جټصيج ـٌ خ٩مٵيج ثټن٥ٌي 

 ثټدجـغ.

                                                           
مؤسسة الوراق للطباعة والنشر، ، أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعية: مروان عبد اجمليد إبراىيم (1)
 .0:، ص9000، عمان،  8ط
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ٌىثس ٴٌمز .7 ٧ٍ شجًٰ َض  :أن شٹٍن ثٖضٕٹٽز أٌ٘ٽز  أي أنيج َض شوًٌ ـٍٻ مٍٜ

ٌأن َض شٹٍن مٹًٌر ٸعريث. ًثِز،   ًّصفٶ ثټو

ٌه إمٹجنٌجس ثټ١جټذ .8 ٍٴض :أن شٹٍن ٍض ـو ٌثټ ٌثټصٹجټٌٲ،  من ـٌغ ثټٹٱجءر 

ًثس خجـعٌيج ٩ٌٌٍٰٝن ٍض مصجىصيج ًٌٱٕٽٍن ٍض  ٰد٩ٞ ثٖضٕٹُضس أٸرب من ٴو

ٌټيج.  (1)شنج
 
ٹجټٌز ثټّٽٌمز         ٌٍٰ ٍض ثٔٔض جٌِز ثټصٍ ًؽذ أن شص شمعپ ىيو ثټنٵجٟ ثټرشٌٟ ثِْض

ٌٍٰ إٔٹجټٌز ثټ١جټذ ٨٘ض ىيو ثټرشٌٟ ًؽذ ٨ٽًٌ أن  ٖض٩ٌٰز موَ ش ٌثټٙفٌفز، 

 ٌنز ش٩رب ٨ن شّجؤَضس نٍؼَىج ٌٰمج ًيل:١ًجخٵيج ٖض٩جًري م٩

 ًثِز؟  ىپ ٌ٘٭ض ثٖضٕٹٽز خ١ًٌٵز شفوه أىوثٯ ثټو

 ٍء مّٽمجس م٩ٌنز؟  ىپ شم ثټصفوًو ټٽمٕٹٽز ٍض ٜ

  ٌه ثٖضٕٹٽز؟  ىپ ثشٝفض ـو

 ًثِجس ثټّجخٵز؟ ٍء نصجبؾ ثټو  ىپ شم شفوًو ثٖضٕٹٽز ٍض ٜ

  ٌأِةٽز هٴٌٵز؟ ًثس   ىپ شم ثټص٩دري ٨ن ثٖضٕٹٽز خ٩دج

  ثټيي ثشد٪ ٍض شفوًو ثٖضٕٹٽز من١ٶ ِٽٌم؟ ىپ ثٖضن١ٶ 

 (2)ىپ شٝمن شفوًو ثٖضٕٹٽز خٌجن أىمٌصيج؟ 

 

ؽجح       ةٽز خجًٔض ٰم٩نى ىيث أن  ،ٌإىث ٌؼو ثټ١جټذ نٱًّ ٴو أؼجح ٨٘ض ىيو ثِْض

ٌثـپ ثټدفغ  ،إٔٹجټٌصً ٘فٌفز منيؽٌج ٍثټٌز من م ًٌمٹنً ثَضنصٵجٻ إٗض ثٖضٌـٽز ثٖض

 ثټ٩ٽمٍ.

 

 

 

 

 

                                                           
، أدواتو ووسائلو، أصول  البحث العلمي )خطواتو ومراحلو، أساليبو ومنهاجوعبد الرمحن عبد اهلل الواصل:  (1)

 .98، ص@@@8، وزارة ادلعارف، ادلملكة العربية السعودية، كتابتو(
، القاىرة، :، دار الفجر للنشر والتوزيع، طاألسس العلمية لكتابة الرسائل الجامعيةزلمد منري حجاب:  (2)

9000. 
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ٍ 1ٹپ ًٴم)ٔ  ٜق م٩جًري إٔٹجټٌز ثټدفغ(: ً

 
 

   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 .المصدر: إعداد شخصي
 لجمّج: ٸٌٱٌز ٸصجخز إٔٹجټٌز ثټدفغ:

ٌثءر مٙجهً ثٔضنصجػ ثټٱٹٌي ثٖضص٩ٽٵز خجٖضٕٹٽز ثټصٍ         ٍٿ ثټ١جټذ خٵ خ٩و أن ًٵ

ٹجټٌز ٍر ميمز شصمعپ ٍض ٸصجخز ثٔٔض ٌٴو ثلصٽٲ ثټدجـعني ٍض  ،ًدفعيج ًنصٵپ إٗض ل١

ٌم٪ ثلصُضٰيج ٰيٍ شٌٸَ ٨٘ض  ىيث ثٖضؽجٻ ـٍٻ ثټ١ًٌٵز ثٖضع٘ض ټدنجء إٔٹجټٌز ثټدفغ، 

ٌٰٶ شّٽّپ من١ٵٍ ـٌغ ًٹٍن ىيث ثَضنصٵجٻ خ١ًٌٵز  ثَضنصٵجٻ من ثټ٩جٿ إٗض ثټمجٗ 

. ٬ٌري ثٖضوًٌُ ٌنز َض ش٩ٌٕ ثټٵجًا خجَضنصٵجٻ ثٖضٱجؼت  ٌم ٌث ټص٩وه  ِٽّز  ٌن٥

ٌثٖضٵرتـجس ِنصدنى ثَضٴرتثؿ ثټيي ٴومً"  ٌثَضٴرتثؿ ثټيي ٴومً" ثټنمجىػ  ٨يل ٬ٌخٍ"، 

ٌثشٍ"  :ًٌٔو ًٍ

ٻ:ــثَضٴ -1  رتثؿ ثٌْض

َبصيج إٗض  ٹجټٌصً ىٍ شؽ ټ٩پ ثټ١ًٌٵز ثټصٍ شمٹن ثټ١جټذ من ثټدنجء ثټٙفٌق ٔٔض

ٹجټٌز  ٌخٍ"  ـٌغ ًٵّم مفصٍَ ثٔٔض ٍىػ ثټيي أٴرتـً" ٨يل ٬ ٌثس، ىيث ثټنم ٰٵ

ٌثٜفز  ٌمٙج٬ز خ١ًٌٵز  ٌثس مصّٽّٽز من١ٵٌز  ٌثـپ ٌ ٰٵ ٨ٌٽمٌز، ٌ ٸپ إٗض م

 شروط صياغة اإلشكالية الصحيحة

الصياغة الدقيقة  التحديد المضبوط
 والواضحة

 تساؤالت  قابلة للقياس

العالقة  
بين 

أبعاد 
البناء  الدراسة

 اللغوي

البناء 
المنهج

 ي

ىيئة 
 تساؤل

 االختبار
 الميداني
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ٌټيج ټٱٹٌر م٩ٌنز ٸمج شٹٍن مرتثخ١ز ٍض ٔٹپ  ٰٵٌر شٹٍن مّصٵٽز ٍض شنج

ٌثـور  ٨ٍز ؼمپ ش٩جټؾ ٰٹٌر  ٤ٌٌٱٍ م٪ ثټٱٵٌر ثټّجخٵز ټيج )ثټٱٵٌر ىٍ مؽم

ٌمن ثټنجـٌز ثټٕٹٽٌز شأشٍ ٍض  ور ٰٹًٌز  ٨ٍز أٰٹجً شٕٹپ ٌٰمج خٌنيج ـٌ أٌ مؽم

ٌشنصيٍ خنٵ١ز(٨ور ١ًٍِ شدوأ خ٩و شٌٷ مّجٰز ٰج٘ٽز ٨ن ثټيج  .مٖ 

ٗض: - أ ٧ٍ ٍض  ثټٱٵٌر ثٌْض ًدوأ ثټدجـغ خصميٌو شصنجٌٻ أىمٌز ثٖضٍٜ

ٌثٍ ثٖضؽجٻ  ٌثټن٥ًٌز م٪ إخ ٍثـٍ ثټٱٹًٌز ثٖض٩ٌٌٰز  ثټصمٙٚ من ثټن

ًشً،  ٌّٯ ثټٵجًا خجٖضٕٹپ ٌل١ٍ ٧ٍ ظم ٩ً ثټ٩ٽمٍ ثټصمٙيص ټٽمٍٜ

ٌټٹن هٌن   ٧ٍ ٌٍض نيجًصيج ًٽمق ثټدجـغ ْضىمٌز مص٭ريثس ثٖضٍٜ

 شٱجٌ٘پ.

ًثِصيج ثټٱٵٌر ثټعجنٌز - ب ٍثنذ ثټصٍ ًًٌو ه : ـٌغ ًفوه ثټدجـغ ثټؽ

ٻ  ًثِز ًٌص١ٌٳ ټٽمص٭ري ثٌْض ٍثنذ ثټو ًٌّمى ىيث ثټصفوًو خصفوًو ؼ

.٧ٍ ٌظٵٽً ٍض ثٖضٍٜ  من ـٌغ أىمٌصً 

ٌثه ثټٱٵٌر ثټعجټعز - ػ ٌثٖض ٌثْضخ٩جه ثټصٍ ـوهىج ثټدجـغ  ٍثنذ  : خنجء ٨٘ض ثټؽ

ٌثٍ أىمٌز ثٖضص٭ ٍٿ ثټدجـغ خئخ ًثِصيج ًٵ ري ثټصجخ٪ ٍض ٨ُضٴصً خجٖضص٭ري ه

شمعپ ٍض  -خ٩و شميٌو منجِذ-ثٖضّصٵپ  ًٌمصم خ١ٌؿ شّجؤَضس 

ٍه ثٖضٕٹپ ثټيي ىٍ خٙوه  ٹجٻ ثټيي أهَ إٗض ٌؼ ٍثىج ثٔٔض مفص

ًثِصً.  (1)ه

 رتثؿ ثټعجنٍ:ــثَضٴ -2

ٌثشٍ" ٍض ٸصجخً  ٍىػ ثټيي ٴومً" ًٌٔو ًٍ ٩ًرب ىيث ثَضٴرتثؿ ٨ن ثټنم

ٹجټٌز شمٌ خعُضط شوًًدجس ٨٘ض منيؽٌز ثټدفغ ثټ ٩ٽمٍ"، ـٌغ ًٌَ أن ثٔٔض

ٌثـپ: ثټص٩ًٌٲ، ثټصفوًو، ثټٌٙج٬ز.  م

ٹجټٌز - أ ٌٌٰيج ًدوأ ثټدجـغ خصميٌو هٌن ٸصجخصً شفض ثټص٩ًٌٲ خجٔٔض  :

ًشً. ٍثن شميٌو، ظم ٩ًٌٯ ثټٵجًا خجٖضٕٹپ ثٖضوًٌُ ٌل١ٍ  ٨ن

ٹجټٌز - ب ٧ٍ شفوًو ثٔٔض ًٌٌٰ ًيٸٌ ثټدجـغ" ثټ١جټذ" ًٌربىن خأن ټٽمٍٜ  :

ٍثنذ ٍثنذ ثټصٍ ًًٌو  ٨ور ؼ ٌأنً ًفوه ٰٵ٢ ثټؽ ًثِصً  شٕرتٷ ٍض ه

                                                           
، 9للطباعة والنشر والتوزيع، ط دار الفائز ،أبجديات المنهجية في كتابة الرسائل الجامعية: علي غريب (1)

 .:9، ص@900منشورات سلرب علم اجتماع االتصال، قسنطينة، 
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ًثِز، ٌٍض خ٩ٞ  ٍثنذ ثټو ًثِصيج ًٌّمى ىيث ثټصفوًو خصفوًو ؼ ه

ًثِز. ًثِجس ًفوه ثٖضؽجٻ ثټَمنٍ ټٽو  ثټو

ٹجټٌز: -ػ ًخ٩ز( ثټصٍ ـوهىج ثټدجـغ"  ٰدنجء ٌ٘ج٬ز ثٔٔض ٍثنذ )ثْض ٨٘ض ثټؽ

ٍٿ ثټدجـغ خ١ٌؿ شّجؤ  ًثِصيج، ًٵ ٌثه ه ٌثٖض َضس شمعپ ٍض ثټ١جټذ"، 

ٍه ثٖضٕٹپ ثټيي ىٍ خٙوه  ٹجٻ ثټيي أهَ إٗض ٌؼ ٍثىج ثٔٔض مفص

ًثِصً.  (1)ه
 

ٔجهثس ثٖضّج٨ور ٨٘ض ثټدنجء ثټٙفٌق ٔضٔٹجټٌز ثټدفغ:  ِجهِج: خ٩ٞ ثًٔض

ٌثءر ثټنٵوًز ثټدنجءر ټٹّذ ټ٭ز ِٽٌمز. .1 ٍه ٨٘ض ثټٵ  ٨٘ض ثټ١جټذ ثټص٩

٧ٍ ثټدفغ.  .2  ثټصأٸو من ثټٝد٢ ثټٙفٌق ٖضٍٜ

ٹجټٌز ٨٘ض ثټ١جټذ أن ًٹٍن ٴو أـجٟ خمص٭ريثس  ٴدپ ثټرش٧ٌ ٍض  .3 ٸصجخز ثٔٔض

ٌٰفٚ ثټ٩ُضٴز ٍض ىىنً. ًثِصً   ه

ةٽز ًٌدوأ ٍض   .4 ٧ٍ ٠ٌٌؿ أٸرب ٨وه ممٹن من ثِْض ًثِز ثٖضٍٜ ثټص٩مٶ ٍض ه

ٌٰٶ ىيث  ـرصىج من مج ىٍ ظجنٍي إٗض مج ىٍ ميم إٗض مج ىٍ أىم ًٌصوًػ 

 ٧ٍ ٌثټفٵٌٵٍ ٖضٍٜ  خفعً.ثټّٽم ټٌفٙپ ٨٘ض ثټصّجؤٻ ثٖضيم 

ٹجټٌز ممجًِز ـٌغ ش٥پ شمفٚ ـصى نيجًز ثټدفغ. .5  ٸصجخز ثٔٔض

ٹجټٌز. .6 ٍثنذ ثٔٔض ص١ُض٨ٌز ميمز ٍض شفوًو ؼ ًثِز ثَِض  ثټو

ٹجټٌز شٱٌٛ ٨٘ض   .7 ٍٴض ثٖضنجِذ ټٽٹصجخز هٌن ٜ٭٢، ٰأىمٌز ثٔٔض ثلصٌجً ثټ

ٌٴض منجِذ ټٽٹصجخز،  ٌمنق  ثټ١جټذ أن ًٹٍن ٴو ميو ټيج ثټ٥ٌٌٯ ثټنٱٌّز 

ٹجټٌز َض ٰئىث ٌؼو ثټ١جټذ  ٌثٔٔض  ٧ٍ ٌثؼ٪ ٍض ثٖضٍٜ ٌش نٱًّ ٍض ـجټز ٴٽٶ 

ٍٴض ُٰض  ٌٸيټٺ ثټصفٹم ٍض ثټ ٍشٌ،  ًرش٧ ٍض ثټٹصجخز ٴدپ ثټٵٝجء ٨٘ض ىيث ثټص

١ٌٌر ثټ٬ٌدز من ثَضنصيجء ًٹصذ  ٍٴض ًمًض ٌٍض ټف٥ز ثټٝ٭٢ ٌِ ًرتٷ ثټ

 ٰينج ًدص٩و ٨ن ثټدنجء ثټٙفٌق.

                                                           
، 9009، 8، دار ىومة للطبع، طتدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعيةرشيد زروايت:  (1)

 .><اجلزائر، ص
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ٌثءر مصٹًٌر ْضىپ ثټصمٙٚ ـٍٻ  .8 ٹجټٌز ىٍ نصجػ ٴ ٨ٌ٘ض ثٔٔض  ،٧ٍ ثٖضٍٜ

ثټ١جټذ أن َض ًٹصذ إٔٹجټٌصً ٴدپ ثټص٩ٌٯ ٨ٽٌيج من ٌؼيز ن٥ٌ ممصٽٲ 

 ثٖضمصٙني.

ٍټٍؼٌز ٴدپ ثټٹصجخز. .9 ٌ ٍه ٨٘ض ثټٽ٭ز ثټٍِّ  ثټص٩
 

 لـجشمز:

ٌٸيث رش٠ٌيج نٵٍٻ أن         ٌمٙجهً ٌ٘ج٬صيج  خ٩و أن ش٩ٌٰنج ٨٘ض إٔٹجټٌز ثټدفغ 

ٌمفٌٷ ثټدفغ، ٌٰٙج٬ز ٘فٌفز ٹجټٌز ىٍ مٱصجؿ  م٩نجو ٴٌجهر ٘فٌفز  ثٔٔض

٬ٌٌجح ثټدنجء ثټٙفٌق ًؤهي إٗض ٰٕپ  ٍنز ىثس مٙوثٴٌز ٨ٽمٌز،  ٌنصجبؾ مٝم ټٽدفغ 

ٍشٌ  ثټدفغ ٍض خوثًصً، ټييث ٨٘ض ثټ١جټذ ثټص٩جمپ م٪ إٔٹجټٌز خفعً خفَٿ هٌن ش

ٌثټنٱٌّز ټٹصجخصيج، ٰمصى ًٹصذ ثټ١جټذ إٔٹجټٌز خأِْ  ًٌميو ثټ٥ٌٌٯ ثټٱٹًٌز 

ٌم٩ ٍمجس ٘فٌفز منيؽٌج  ٌٌٰج، ٰٵو أنؽَ نٙٲ خفعً ْضن خٵٌز ثټ٩نجرص ٌمٵ

ٹجټٌز. ٌثٖضٝد٠ٍز ٍض ثٔٔض  ِصٹٍن شفٌٙپ ـج٘پ خنجء ٨٘ض ثْضخ٩جه ثٖضفوهر 
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ٌثؼ٪:  ٴجبمز ثٖض
ٍثهي:  -1 ٍه ثټ ٌمفم ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌزأـمو ٨جًٯ ثټ٩ّجٯ  ٌثٔضهثًًز  منيؽٌز ثټدفغ ٍض ثټ٩ٽ

ٌثس( ٌثْضه ٌثټصًٍٍ٪، ٟ)ثٖضٱجىٌم   .2011، ٨مجن، 1، هثً ٘ٱجء ټٽنرش 

 . 2007، ثټٵجىٌر، 2، ٟمنيؽٌز ثټدفغ ثټ٩ٽمٍـّجن ىٕجٿ:  -2

ٌآلٌٌن:  -3 ٌثټص١دٌٵجسمفمو ٨دٌوثس  ٌثـپ  ٌثٖض ٍث٨و  ، هثً منيؽٌز ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ، ثټٵ

ٌثټصًٍٍ٪، ٟ  .1999، ٨مجن، 2ٌثبپ ټٽنرش 

ٌثىٌم:  -4 ٌثن ٨دو ثٖضؽٌو إخ ّز أِْ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٔض٨وثه ثټٌِجبپ ثټؽجم٩ٌز، مٌ مِؤ

ًثٳ ټٽ١دج٨ ٌثټنرش، ٟثټٍ  .2000، ٨مجن،  1ز 

ٍثس ثٖضنيؽٌز ٔض٨وثه ثټدفٍط ثَضؼصمج٨ٌز -ثټدفغ ثټ٩ٽمٍمفمو ٔٱٌٶ:  -5 ، -ثټم١

ٹنوًًز، 1ثٖض١د٩ز ثټ٩رصًز، ٟ  .1983، ثِٔض

ْ ثټ٩ٽمٌز ټٹصجخز ثټٌِجبپ ثټ٩ٽمٌزمفمو منري ـؽجح:  -6 ، هثً ثټٱؽٌ ټٽنرش ثِْض

 ، 2000، ثټٵجىٌر، 3ٌثټصًٍٍ٪، ٟ

هټٌپ ثټ١جټذ ٍض ٸصجخز ثْضخفجط  -منجىؾ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٨دو هللا مفمو ثټرشًٲ: -7

ٌثټصًٍٍ٪، ٟ، -ٌثټٌِجبپ ثټ٩ٽمٌز ٌثټنرش  ٹنوًًز، 1هثً ثټ٩ٕج٧ ټٽ١دج٨ز   .1996، ثِٔض

ٍث٘پ:  -8 ٌثـٽً، أِجټٌدً ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٨دو ثټٌـمن خن ٨دو هللا ثټ ٌم ٍثشً  )ل١

ٍثًر ثٖض٩جًٯ، ثٖضمٽٹ جبٽً، أٍ٘ٻ ٸصجخصً(، ٌ ٌثشً ٌٌِ ٍهًز، ٌمنجىؽً، أه ز ثټ٩ٌخٌز ثټ٩ّ

1999. 

ٍمجس٨جمٌ ٴنوټؽٍ:  -9 ٌثِصموثٿ مٙجهً ثٖض٩ٽ ، هثً ثټٌجًٌٍي ټٽنرش ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ 

 .1999، ٨مجن، 1ٌثټصًٍٍ٪، ٟ

ٌخٍ:  -10 ٌثټنرش  أخؽوًجس ثٖضنيؽٌز ٍض ٸصجخز ثټٌِجبپ ثټؽجم٩ٌز،٨يل ٬ هثً ثټٱجبَ ټٽ١دج٨ز 

ًثس ممرب ٨ٽم ثؼصمج٧ ثَضشٙجٻ، ٴّن١ٌن2ٌثټصًٍٍ٪، ٟ  .2009ز، ، منٍٕ

ٌآلٌٌن:  -11 ًثِجس ثٖضّفٌز،٨يل خن أـمو ثټٙدٌفٍ  ٌثټو ٌثء ثټدفٍط  مٌٸَ  هټٌپ إؼ

ٍهًز،  ٌخٌز ثټ٩ّ  .2004ثټدفٍط، م٩يو ثٔضهثًر ثټ٩جمز، ثٖضمٽٹز ثټ٩

ٌمريٰض ٨يل لٱجؼز:  -12 ٌمدجها ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ، ٰج٠مز ٨ٍٛ ٘جخٌ  م١د٩ز أِْ 

٩ج٧ ثټٱنٌز، ٟ ٹنوًًز، 1ثٔٔض  .2002، ثِٔض

٨ٌعمجن مفمو ٬نٌم: ًخفٍ م١ٙٱى ٨ٽٌ -13 ٌأِجټٌذ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍجن   -منجىؾ 

ٌثټص١دٌٶ،  ٌثټصًٍٍ٪،ٟثټن٥ًٌز   .2000، ٨مجن، 1هثً ٘ٱجء ټٽنرش 

ٌثشٍ:  -14 ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌزًٌٔو ًٍ ٍمز شوًًدجس ٨٘ض منيؽٌز ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٍض ثټ٩ٽ ، هثً ى

َثبٌ، 1ټٽ١د٪، ٟ  .2002، ثټؽ

ٌثنٹٱًٍس -15 ٌهثٌٰو نجٔمٌجٍ:  -ٔجٴج ٰ ٌثبٶ ثنجٔمٌجٍ  ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز، ٠ ټدفغ ٍض ثټ٩ٽ

ٌثټصًٍٍ٪، ٟ  .2004، ًًٍِج، 1شٌؼمز ټٌيل ثټ١ًٍپ، خرتث ټٽنرش 
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 الاشكـــاليت في البحث السىسيىلىجي

 أ. حنــان تومــي

 "أ"أستاذة مساعـــدة 

 2-سطوف -جامعة حممد دني دباغني

 :ٽمٚم

٨ٌ ٌثءثس ثٖضنيؽٌز  ٍثس أٌ ثٔضؼ ٘ض إّن أي خفغ ٨ٽمٍ ًّصو٨ٍ ؼمٽز من ثټم١

ٌٸمج ن٩ٽم أنً ټٹپ  ثټدجـغ أن ًٽصَٿ ًٌصٵٌّو خيج مني خوثًز ثټدفغ ـصى ثټنيجًز.

ٍر أِجټٌذ منيؽٌز ٨ٽمٌز َض خّو من أليىج خ٩ني ثَض٨صدجً، ـصى ًصؽنذ ثټدجـغ  ل١

ٌهٌن  ٌٴض  ٍثؼيجس ثټ٩ٽمٌز، ثټيي ٴو ش٩رتٛ ٠ًٌٵً ٍض أي  ٌثٖض ثټٹعري من ثٖضٕٹُضس 

 ثِصةيثن.
 

ٌنً َض نّص١ٌ٪ ٌٍض ىيث ثټٕأن أًهس ثټ ٌخو ث،  صولپ، ټؽجنذ ټً أىمٌز ٸدرير ؼوًّ

ٌىٍ " ٹجټٌز٩ٰپ يشء. أَض  ٌٴٌمز ، "ثٔٔض ٍه ثټٱٵٌي ْضي خفغ ٨ٽمٍ،  خج٨صدجًىج ثټ٩م

ٗض. ٍثؼييج ثټٹعري  ثټدفغ ىٍ من ٴٌمصيج خجټوًؼز ثٌْض ٰيٍ من أىم ثټ٩ٵدجس ثټصٍ ً

ٍٍٰن منيج خٕٹپ ٸدري، إىن ٸعٌر ثټٹُضٿ ٨نيج ٍض ٨ٌوٿ من ثټ١ٽدز ًٌصم  موًؼجشنج 

ٌهٴٌٵز، من  ٌج٬صيج خ١ًٌٵز منيؽٌز ِٽٌمز  شمٹن أ٬ٽدٌز ثټ١ٽدز من شفوًوىج ٌ٘

ٌټٍ خؽجنذ م٩ني. ٌثٰ٪ ثټصٍ ؼ٩ٽصنٍ أِجىم   خني أىم ثټو
 
 مٵومز:

ٍث٨و ٨جمز،         ٌٴ إّن ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ثِصٵٙجء هٴٌٶ ًيوٯ إٗض ثٸصٕجٯ ـٵجبٶ 

ٌٽ ٌمنيج أنً ٌِ ًثِزًمٹن ثټصفٵٶ منيج مّصٵدُض،  ٍٻ  ،ز ټٽو ٍث١ِصيج ثټٍ٘ ًمٹن خ

ٌثټوٴٌٶ ټؽمٌ٪  صٵٙجء ثټٕجمپ  ٌىټٺ ٨ن ٠ًٌٶ ثَِض إٗض ـپ ثٖضٕٹٽز ثٖضفوهر، 

ٌثټصٍ شصٙپ خييو ثٖضٕٹٽز ثٖضفوهر. ٌثْضهټز ثټصٍ ًمٹن ثټصفٵٶ منيج،  ٍثىو   (1)ټٕ
 

                                                           
 .890، @88، ص <<@8ريب، القاىرة، دار غ ،أصول البحث االجتماعيعبد الباسط زلمد حسن،  (1)
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ٍثس مصمٌَر ندوأ مني ثټرش٧ٌ  إىن، شؽٌَ ٨مٽٌز ثټدفغ ٨رب ٨ور ل١

ٌشنصيٍ خنرش صٵٙجء  ًثِز أٌٻ ثْضمٌ من شفوًو  خجَِض ٌشدوأ ثټو ثټنصجبؾ أٌ إ٨ُضنيج، 

ٌخمج شرتٸَ  مٕٹٽز ثټدفغ، ًٌٹٍن ثټفپ أٌ ٨وٿ ثٖض٩ٌٰز ىٍ نٵ١ز ثَضن١ُضٳ أـٌجنًج، ٰ

ٌ٪ مج ش٩ًٌٰ.  ٍض شٍِ
 

ًثِز أٌٻ ثْضمٌ من شفوًو مٕٹٽز ثټدفغ، ًٌٹٍن ثټؽيپ أٌ ٨وٿ  ٌشدوأ ثټو "

ٌخمج ٌ٪ مج ن٩ًٌٰ ٨ن  ثٖض٩ٌٰز ىٍ نٵ١ز ثَضن١ُضٳ أـٌجنًج، ٰ شرتٸَ ٬ًدصنج ٍض شٍِ

ّز أٌ ٨مٽٌز ثؼصمج٨ٌز أٌ ظٵجٰز مج" ٧ٍ ثټدفغ ٍض (1)مِؤ َض ٔٺ أن ثلصٌجً مٍٜ  ،

ٌثٛ ثْضهخٌــجس ًمٹن أن  ٌأن ثِص٩ ـو ىثشً ًعري شّجؤَضس ـٍٻ مج نًٌو م٩ٌٰصً، 

٪ مٕٹٽز خفغ، ٨نومج  ًٱصـــق منجٰي ألٌَ ٍض ىـــيث ثټٕأن، ىٹيث ًٙدق ثٖضٍٜ

ٍٿ خ ةٽز ًند٭ٍ أن ندفغ ٨ن شٵ ٧ٍ، شٽٺ ثِْض ١ٌؿ ِؤثٻ أٌ أِةٽز ـٍٻ ىيث ثٖضٍٜ

 ٧ٍ ز ِصعٌي مٍٜ ٍثٴ٪، إن ثٖض٩ٌٰز ثټن٥ًٌز ـٍٻ ثٖضٕٹٽز ثٖضوًٌِ إؼجخجس ټيج ٍض ثټ

ٌٰيميج. ٌآٰجٳ ټصٱّري مٕٹٽز ثټدفغ   (2)ثټدفغ خمج شٵومً من مٱٌهثس 
 

َض  ثټٌبٌٌّز: ٌشّجؤَضشيجمٕٹٽز ثټدفغ  -أ

ًبٌٌّز شٱٌونج ٍض ش٩ًٌٱنج ټيج خأٸعٌ ټصوٴٌٶ مٕٹٽز ثټد ًخ٩ز أِةٽز  فغ ىنجٷ أ

٬ًٍ؟ مجىث ن٩ٌٯ إٗض ـو ثِضن؟ أي  ٧ٍ؟ مج ثټيي ن١مق خٽ هٴز، ٖضجىث نيصم خييث ثٖضٍٜ

 ِؤثٻ خفغ ِن١ٌؿ؟.

ٌثشٍ خٌنمج ًٌَ ثټوٸصًٍ  أن ىنجٷ خ٩ٞ ثٖض٩جټم ثټصٍ شنري ټنج ٠ًٌٶ ًٌٔو ًٍ

ٌشيٌةنج ټٌٙج٬ز إٔٹجټٌز خفغ ِٽ ٹجټٌز  ٌشٵٙو ثٔٔض ٹجټٌز  ٌىٍ مٱجشٌق ثٔٔض ٌمز 

ٹجټٌز: إٔٹجټٌز مجىث؟ ٌإٔٹجٻ مجىث؟  ٍه ثٔٔض خمٱجشٌق ثٴرتثؿ شٵنٌجس ټٱيم مٵٙ

ٌمج ثټيي أـوط إٔٹجٻ؟ ٌٖضجى ٌىپ ـپ ثٖضٕٹپ ًص١ٽذ -ٌٖضجىث إٔٹجٻ؟  ًثِصً؟  ث ه

ٌٸٌٲ؟ ٹجٻ؟   (3)ـپ ثٔٔض

                                                           
 .0<=، ص ?900، تر: فايز الضباع، بريوت، ادلنظمة العربية للًتمجة، علم االجتماعأنتوين عدنز،   (1)
، تر: بوزيد صحراوي وآخرون، اجلزائر، دار منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانيةموريس أصلرس،   (2)

 .9;8، 8;8، ص ص ;900القصبة، 
، ص 9009، 8دار ىومة، ط ،تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية، رشيد زروايت (3)

 .@=، <=ص 
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ٌىټٺ  ٹجټٌز،  ةٽز ٨نومج شٱٹٺ م١ٙٽق ثٔٔض ٨ن ٌن٩ٌٯ ثٔضؼجخز ٨ن ىيو ثِْض

 (1)٠ًٌٶ ثٖضٱجشٌق ثټصجټٌز:

ٹجټٌز = ِدذ ثٖضٕٹپ.  ثٔٔض

ٹجٻ. ٹجټٌز = ثٖضٕٹپ + ثٔٔض  ثٔٔض

ٹجټٌز.  ثٖضٕٹپ: ثټص٩ًٌٲ خجٔٔض

ٹجټٌز.  ٹجٻ: ىٍ أِةٽز ثٔٔض  ثٔٔض
 

ٌثټصٍ شوٻ ٨٘ض  ز  ةٽز ثٖض١ٌـٌ ٨ٍز ثِْض ٹجټٌز ىٍ مؽم ٌخنجء ٨٘ض ىيث ٰئن ثٔٔض

٦ من ٠ٌٯ ؼمٌ٪ ثټ ٍه ثٖضٕٹپ ټيي ًُـض ٹجٻ ثټيي أنيج ِدذ ٌؼ نجُ، أمج ثٔٔض

٦ ٍض  ٦ ٰٵ٢ من ٠ٌٯ ثټدجـغ ثٖضمصٚ، معجٻ: ٨نومج نُـض ٹجټٌز ٌُٰـض ًٹٍن ثٔٔض

هـجٿ  ٌثـم ثټنجُ ٨٘ض ثټفجُٰضس، ٰمن٥ٌ ثٍَض ٍه ش مف١ز من مف١جس ثټفجُٰضس ٌؼ

َض ًٕرتٟ أن ًٹٍن ثټٕمٚ ممصٚ  ٥ً ٸپ ثټنجُ،  ٍه ًُـض ًمعپ مٕٹپ مٍؼ

ٌټٹن ٨نومج ١ًٌؿ ثټٕمٚ ثټ  يي ًٌَ ىيث ثٖضن٥ٌ ِؤثَضً:ټريَ ىټٺ، 
 

ٍه ٔمٚ ممصٚ، ٨٘ض أن ًٹٍن شمًٙٙ  هـجٿ؟ ىنج ًؽذ ٌؼ ٖضجىث ىيث ثٍَض

٨ٽم شّري ثٖضون أٌ ٨ٽم شن٥ٌم ثټنٵپ أٌ ٨ٽم ثَضؼصمج٧ أٌ ٨ٽم ثټمومز ثَضؼصمج٨ٌز، 

ٌىيو ثټصّجؤَضس  هـجٿ ٨٘ض ثټفجُٰضس  آنيثٷ ١ًٌؿ شّجؤَضس ـٍٻ أِدجح ٤جىٌر ثٍَض

هـجٿ ٨٘ض ىٍ ثټصٍ أـوظض إٔٹجٻ  ٌخجټصجيل أ٘دفض ىٍ إٔٹجټٌز مٕٹپ ثٍَض

 ثټفجُٰضس.
 

 رشٌٟ خنجء ثَضٔٹجټٌز: -ظجنٌج

ٌنج شٹٍن  ونً ًؽذ ثَضنصدجأمؽمپ ثټٵٍٻ  ٹجټٌز ثټصٍ ٍض شٵوً إٗض رشٌٟ ثٔٔض

 (2)ٸجټصجيل:

ٻ ٹجټٌز ش٩رب ٨ن إٔٹجٻ.: ثټرشٟ ثٌْض  أن شٹٍن أِةٽز ثٔٔض

ٍ خف: ثټرشٟ ثټعجنٍ ٹجٻ ًـٍ رير ٌإخيجٿ ٬ري م٩ٌٌٯ، ًٌص١ٽذ أن ًٹٍن ىيث ثٔٔض

 خفغ ٖض٩ٌٰصً.

                                                           
(1)

 .@= -<=ادلرجع نفسو، ص ص    
(2)

 .@=ادلرجع نفسو، ص    
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ٍثء : ثټرشٟ ثټعجټغ ًثِز ِ ٌٴجخٽز ټٽو ٌهٴٌٵز  ٌثٜفز  ٹجټٌز  أن شٹٍن ٸپ أِةٽز ثٔٔض

 ن٥ًٌج أٌ مٌوثنٌج.

ٌثخ٪ ةٽز ثټصٍ ٠ٌـيـج ٍض : ثټرشٟ ثټ أن ًٹٍن ٍض مٵوًٌ ثټدجـغ شنــجٌٻ ٸپ ثِْض

ًثِز.  إٔٹجټٌصً خجټو

ٍخز ٨ن ٸپ أِةٽز إٔٹجټٌصً خفعً. أن ًٙپ ثټدجـغ إٗض: ثټرشٟ ثټمجمْ  أؼ

ٹجٻ، ْضنً ټٍ : ثټرشٟ ثټّجهُ ٍخز مّدٵز ٨ن ثٔٔض ٹجټٌز خأؼ ٍ أِةٽز ثٔٔض أن َض شـٍ

 ـٙپ ىټٺ َضنصيى ثټدفغ.

ٍمجس ن٥ًٌز من : ثټرشٟ ثټّجخ٪ ةٽز ثټصٍ ًند٭ٍ ثټفٍٙٻ ٨٘ض م٩ٽ ٌث٨جر ثِْض م

ةٽز ثټصٍ ًند٭ٍ ثټفٍٙٻ ٨ٽٌيج خٌ ٌثِْض ٌثؼ٪ ټٕضؼجخز ٨ٽٌيج،  جنجس مٌوثنٌز ټٕضؼجخز ثٖض

ٌثس ؼم٪ ثټدٌجنجس ٩ًصمو ٨ٽٌيج ٍض ؼم٪ ن٧ٍ  ٨ٽٌيج، م٪ ثَضنصدجو إٗض أًز أهثر من ثْضه

ٌمن ثؼپ أي ِؤثٻ؟  ثټدٌجنجس. 

شؽنذ ثټّؤثٻ ثټيي ًٹٍن من ثټن٧ٍ ثٖض٭ٽٶ ثټيي ًص١ٽذ ثٔضؼجخز خن٩م  :ثټرشٟ ثټعجمن

 أٌ َض.

ًثِز مٙجهً مؽٍء ىيو ثِْض دجح ٌٖضجىث ٌؼوس؟ ٨ٌٽًٌ ًؽذ ٨٘ض ثټدجـغ ه

ٌٸٌٲ ًصم ثٔضٴُض٧  ٌٸٌٲ ٌؼوس ٍض ٤پ أي رشٟ ٤ٌٌٌٯ ٌؼوس؟  ٌمي مصى ؟ 

ٌثټيي ٩ًجنٍ منً ثټنجُ. ٌشٱجهًيج؟ ٸپ ىيث من أؼپ ـپ ثٖضٕٹپ ثٖض١ٌٌؿ   (1)٨نيج؟ 

ٌمن ظم  ٌهىج  ٌخٌجن ـو خ٩و أن ًصم ثلصٌجً ثٖضٕٹٽز ًدوأ ثټدجـغ خصفوًوىج 

ث ټٌْ ِيُضً خپ ىٍ أهٳ ًٌ ٌىٍ أم ٌنٱٍ  ٨ٌٜيج.  ٌثـپ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ،  ٌأ٩٘ذ م

ٌهر، ش٩رب ٨ن مٝمٍن  ٌمفو ٍمز  ٌمٱي ٌثٜفز  ًثس  خصفوًو ثٖضٕٹٽز ٌ٘ج٬صيج ٍض ٨دج

جٌِز، ممج ًٌٔو ثټدجـغ إٗض مٙجهً شّج٨وو ٍض  ٌمجهشيج ثِْض ثٖضٕٹٽز ٠د٩ٌصيج، 

ٌثٸصمجٻ، خفٌغ َض ًٹٍن ىنجٷ أي  ٍؿ  ٌىيث ١٩ًٍ نٙٲ ثټفپ ٍض ٌٜ م٩جټؽصيج 

ًثِز.ټدْ ٌٰمج ًص٩ٽٶ خم ٧ٍ ثټو ٍٜ(2) 

ٍثس  ٍثس ثټدفغ ْضنيج شؤظٌ ٍض ؼمٌ٪ ثټم١ ٍر من أىم ل١ ش٩صرب ىيو ثټم١

ٍٴٲ ٬جمٞ ٍميج خأنيج: ٨دجًر ٨ن م أٌ ىٍ ٴٌٝز  .ثټصٍ شٽٌيج، ًٌمٹن شفوًو مٱي

ٌثء ٨مٽٌز ثټدفغ  ٌشدجًنض ٌؼيجس ثټن٥ٌ خٕأنيج، ًٌٵصًض إؼ ٍټيج،  شم ثَضلصُضٯ ـ

                                                           
 .@=ص  رجع نفسو،ادل (1)
دلعاصر، ، بريوت، دار الفكر االبحث العلمي، أساسياتو النظرية وممارسة العمليةرجاء وحيد دويدري،  (2)

 .89;، 88;، ص ص 9000
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ًث ٍىٌىج، أٌ ىٍ ٸپ ٴٌٝز ممٹن إه ٥صيج، ًٌف٢ٌ خيج يشء من ٍض ؼ ٸيج أٌ مُـض

ٹجټٌز ثټدفعٌز ټٌّض ىٽز أٌ خ١ٌّز، ْضنيج شمعپ إٔٹجټٌز  . ٌإىن ٰجٔٔض ثټ٭مٍٛ

وثط ٨ٍيج ىٍ ثټ٩ُضٴجس خني ثْـض ٌمٍٜ  (1).م٩ٌٌٰز، 

ٍنجس إٔٹجټٌز ثټدفغ: -ظجټعج     مٹ

 
 إٔٹجټٌز ثټدفغ

٧ٍ ثټدفغ:   أي مص٩ٽّٶ ثټدفغ أٌ: ـٍٻ مجىث ندفغ؟ -أ. مٍٜ

 ثټصسح ثٖضوًيس ټٓض٠ٱجٻ ثٖضيجؼًٌن إٗض ٸنوث. ــــجٻمعــ

 

 ح. مٕجٸپ ثټدفغ:

أي ثټص٩دري ٨ن ثټفجټز ثټصٍ ه٩ٰض ثټدجـغ ټٽصٱٹري ٍض ثټٵٌجٿ  -

 خجټدفغ: ٨ن مجىث ندفغ: ٨ن شٱّري أٌ ٰيم أٸعٌ.

 معــــــجٻ
ٌثټّن ثټصٍ  ًيصم ثټدجـغ خئًؽجه ثټ٩ُضٴز خني ثټصسح ثٖضوًيس 

 إٗض ٸنوث. ىجؼٌ ٌٰيج ثْض٠ٱجٻ

 
أي ٠ٌؿ مٕٹپ ثټدفغ شفض ٌ٘٭ز ِؤثٻ: ٨ن  -ػ. ِؤثٻ ثټدفغ:

 أي ِؤثٻ شًٌو أن شؽٌذ؟

 معــــــجٻ
ث ٍمن  ًً ٌټٌجء ثٖضيجؼًٌن إٗض ٸنوث ٘٭ج ىپ ٸٽمج ٸجن أ٠ٱجٻ ثْض

ٌشيم إٗض ٸنوث ٸّٽمج ٴٽض نّدز شسخيم من ثٖضوًِز.  ىؽ

 
نصجبؾ ثټصٍ أي شٍؼًٌ نصجبؾ ثټدفغ: مج ىٍ ثټ -ه. ٌٌٰٜز ثټدفغ: 

 شرتٴذ ثټفٍٙٻ ٨ٽٌيج؟

 معــــــجٻ
ٌټٌجء ثٖضيجؼًٌن إٗض ٸنوث ًصسخٍن خنّدز أٴپ إىث ٸجن  أ٠ٱجٻ ثْض

ٍثس. ٍټيم إٗض ٸنوث ٴدپ لمْ ِن  هل
SOURCE: BONALD LONG 

ٍث٘ٱجس ثٔضٔٹجټٌز ثټؽٌور: -ًثخ٩ج  م

ٌثټوٴز -1 ــٍؿ  فغ ًؽذ أن َض شٹــٍن إن إٔٹجټٌـــز ثټد: ٘ٱز ثټٍٜ

جس ٨٘ض ـٌجر ٌ ٬ريمديمز أ ُـض  ٨مٽٌز، ٰٽٍ ٠ٌؿ أـو معُض إٔٹجټٌز "مج ىٍ آظجً ثٔ٘ض

ٍٴض ىثشً، ٩ٰن  ج ٍض ثټ ًٝ ٬ٌجم ث  ٌث٩ًِج ؼوًّ َثبٌي؟" ٰئّن ىيث ثټّؤثٻ ًدوٌ  ٍث٠ن ثټؽ ثٖض

جس ثَضٴصٙجهًز أٿ ثَضؼصمج٨ٌز أٿ ثټٌّجٌِز أمم  ُـض جس نصٹٽم ىپ ثٔ٘ض أي إُ٘ـض

                                                           
 خطوات البحث العلمي منرب الًتبية، ادلوقع: (1)

www.minbr.com/List-i-3-10.php. 
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٨ٌن أي ؼجنذ من ـٌجر  َثبٌي ٍِٯ نصٹٽم: ىپ ثټفٌجر ثټعٵجٌٰز...ثټن،  ٍث٠ن ثټؽ ثٖض

ٍثنذ ثټفٌجر؟... إٗض ٬ري ىټٺ من ثټصأًٌُضس ثٖضمٹنز  ثٖضينٌز أٌ ثټ٩جبٽٌز أٌ ٨ن ٸپ ؼ

ٍٴٲ ٨٘ض  ټييث ثټّؤثٻ، إىن ٰٵوًر ثټدجـغ ٨ن ثٖض٩جټؽز ثټؽٌور ټٕضٔٹجټٌز شص

ٌهٴصيج. يج  ـٍ ٌٜ 

ٍثٴ٩ٌز -2 خ٩ني ثَض٨صدجً ٌىٍ شص٩ٽٶ خئمٹجنٌز إنؽجٍ ثټدفغ خجْضلي : ٘ٱز ثټ

ٌٍٰ ټً أًٝج، ٩ٰ٘ض  ٍٴض ثٖضص ٌثټ  ،٧ٍ ٍثًه ثٖضصجـز ټوًً ٖض٩جټؽز ثٖضٍٜ ٌثٖض ًثس ثټدجـغ  ٴو

ٍثنذ ـصى َض ًٵ٪ ٍض  ٌٍٰ ىيو ثټؽ ٹجټٌز أن ًصأٸو من ش ثټدجـغ ٴدپ ٌ٘ج٬ز ثٔٔض

ٍثًه شصؽجٌٍ إمٹجنٌجشً ثٖضجهًز ممج  ٌم م٩جټؽز ِؤثٻ ٩٘ذ ًص١ٽذ ٍمنج ٠ًٍُض 

ٍٴٲ ٨ن ثټد ٌثټؽيو.١ًٌٝ إٗض ثټص ٍٴض  ٌخجټصجيل ٌٜج٧ ثټ  فغ 

ٍثًج ثټدجـغ : ٘ٱز ثټنؽج٨ز -3 ٍثنديج إٗض ن شٕري ىيو ثټٙٱز ٍض ؼجنذ من ؼ

ٍث٨و ثټصٍ شصفٹم ٍض  ٌثِصمُٗض خ٩ٞ ثټٵ ٌفً  ٍه خ٭ٌز شٍٜ ٍض ٰيم مج ىٍ مٍؼ

ٌخجټصجيل ٰئنً َض ًٙق ټٽدجـ ٪ إٔٹجټٌصً خنجءثټ٥جىٌر  ٨٘ض أـٹجٿ  غ أن ًن١ٽٶ ٍض ٌٜ

ٌىٍ خٙوه مّدٵز خ٭ٌز شأٸٌو ىج من ؼيز ألٌَ، ًند٭ٍ ٨٘ض ثټدجـغ أن ًوًٷ 

ٍثىٌ ثټ٩جمز،  ٌشمصٽ٢ خجټ٥ ٌشص٩ٵو  ٌ٘ج٬صً ټٕضٔٹجټٌز أن ثٖضٕجٸپ ٸعريًّث مج شصٕجخٺ 

ٌخجټصجيل ٰئن أِدجخيج ثټفٵٌٵٌز َض ًمٹن ثټص٩ٌٯ ٨ٽٌيج إَض خ٩و ن٧ٍ من ثټصٕمٌٚ 

ٌثًر ثٖضًٌٞ، ٰيٍ َض شمعپ ًشٱج٧ هًؼز ـ ثٖضٕٹٽز ٍض ـو ىثشيج  ثټوٴٌٶ، شمجمج معپ ث

ًر  ٌث ًشٱج٧ هًؼز ـ ٍه مٕٹٽز )ثٖضٌٛ ثټيي ِدذ ث خپ مؽٌه ٤جىٌر ش٩رب ٨ن ٌؼ

ٌمصجخ٩ز ثټ٩ُضػ إٗض ٬جًز  ٲ ثټ٩ُضػ ثټنجؼ٪ ټيج،  ثټؽّم( ًؽذ خفغ أِدجخيج ٌٌ٘

ّجُ  ٍثٻ إى ٬جټدج مج ًصم ثٔـض ٌثټدفٍط ثټ٩ٽمٌز شّري ٨٘ض ىيث ثٖضن ثټٕٱجء ثټصجٿ، 

ٍء ٤جىٌر مٙجـدز ټيج أٌ هثټز ٨٘ض  خجٖضٕٹٽز من ٠ٌٯ ثټدجـغ ٥ز نٕ خمُـض

ًثِصيج ـُض  َض شٕٹپ ه ٌىٍ ٍض ثټفٵٌٵز َض ش٩رب ٨ن أ٘پ ثٖضٕٹٽز  ٍهىج،  ٌؼ

 (1)ټٽمٕٹٽز.
 

ٹجټٌزأ -لجمّج جٌِز ىمٌز ثٔٔض ٍث٨وىج ثِْض  (2):ٌٴ

 .شّجىم ٍض شفوًو إ٠جً ثټدفغ ټٽدجـغ .1

                                                           
، رللة الواحات إعداد اإلشكالية وأىميتو في ضمان جودة البحثسليمان بلعور/ عبد الرمحن بن سانية:  (1)

 .9;، 8;، ص ص @900للبحوث والدراسات العددي، جامعة غرداية، 
 .mawdoo.com ،8-80-908= ،9::00، مفهوم اإلشكالية في البحث العلمياجلازي احلويطي،  (2)
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ٍهىج، ٰئن ٸجنض  .2 ٴج٨ور ش٩ّو أِجُ ثټدفغ ٌ ٴج٨وشً، ٌ َضخّو من ٌؼ

ٹجټٌز ٰجٔٽز شٹٍن نصجبؾ ثټدفغ ٸيټٺ  .ثٔٔض

٧ٍ ٨٘ض ىٌةز شّجؤٻ .3 ٹجټٌز خجٖضٍٜ  .شّٽم ثٔٔض

ٹجټٌز: ٍث٨و أِجٌِز ٍض شفوًو ثٔٔض  (1)ٴ

  ٬ٌري ث  ٧ٍ ثټدفغ ٍض ىىن ثټدجـغ خأن ًٹٍن مفوهًّ ٍؿ مٍٜ ٌٜ

ٍٛ أٌ ٨جٿ  .٬ج

  ٍنيج ش٩رّب ٨ّمج ًوًٌ ٍض ٌثٜفًز، ٸ شفوًو ثٖضٕٹٽز، أن شٙج٫ ٌ٘ج٬ًز 

ٌمّمج ًّج٨و ٨٘ض شّيٌپ ٌ٘ج٬ز ىى ن ثټدجـغ، ٌإًؽجه ثټفّپ ټيج، 

ٹجټٌز ىٍ شفوًو ثټ٩ُضٴز خني مص٭ريًن أٌ أٸعٌ  .ثٔٔض

  رشؿ ثٖض١ٙٽفجس، خفٌغ ًؽذ شفوًو ثٖض١ٙٽفجس ثٖضّصمومز

 .ًٌٰ٪ ثټّٽدْ ٨نيج

  ٧ٍ ـوًغ ټٽمّجىمز ٍض إٜجٰز ٨ٽمٌز شموٿ ٹجټٌز ٖضٍٜ م٩جټؽز ثٔٔض

 .ثٔضنّجن

 

ٹج  (2)ټٌز ٌرش٠ٌيج:ٌ٘ج٬ز ثٔٔض
 

ٍثنذ ثٖضٕٹٽز، ـٌغ أن  ًثِز ؼمٌ٪ ؼ ٹجټٌز من ثټدجـغ ه شص١ٽذ ٌ٘ج٬ز ثٔٔض

ًثِز،  جٰز ټٽصعدض من أىمٌصيج ثټ٩ٽمٌز ټصٹٍن ؼوًٌر خجټو شفوًوىج ټٌْ ِيُضًّ، خجٜٔض

ًثء  ٌثْضلي خآ ٸمج ًؽذ أن شٙج٫ خٕٹپ شوًًؽٍ ثخصوثء من ثټ٩جٿ إٗض ثټمجٗ، 

 رشٌٟ ٌ٘ج٬صيج ٰيٍ ٸمج ًيل: ثٖضصمٙٙني ٍض ىټٺ ثٖضؽجٻ، أّمج

  ٌثټرتٸٌَ ٨٘ض ٧ٍ ثټدفغ  ثټصميل ٨ن ثْضٰٹجً ثټصٍ ټٌّض ټيج ٨ُضٴز خمٍٜ

ٌثٜق  .أٰٹجً ثٖضٕٹٽز نٱّيج خأِٽٍح ؼٌّو ٌ

 .ٌټٌّض ټ٭ز ثټ٩جمٌز  ثِصموثٿ ټ٭ز ٨ٽمٌز 

 ًثء ٌثټصنجٴٞ ٍض ثِض ٌثَضخص٩جه ٨ن  ٌثٍ ثټ٩ُضٴجس ثټٵجبمز خني ثٖضص٭ريثس   . إخ

 َض٨رتثٌٜز ثټصٍ ٴو شؤهي إٗض أن ًٱٵو ثټٵجًا ثټٱٹٌر شؽنذ ثِصموثٿ ؼمپ ث

ز. جٌِز ثٖض١ٌـٌ  ثِْض

                                                           
 ادلرجع نفسو.   (1)
 ادلرجع نفسو.  (2)
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 ٨ٌوٿ ثِصموثٿ ٜمري ثٖضصٹّٽم ٌأي ثټٕميص  ٌثٍ ثټ  .٨وٿ إخ

 :ٌثـپ  ًصم ٠ٌؿ مٕٹٽز ثټدفغ ٍض ظُضط م

 

ٌثټصأٸو من : ٌٗضثٖضٌـٽز ثْض  ٌىټٺ خ٩و شٱٹري ٠ًٍپ   ٧ٍ َضخو من ثلصٌجً ثٖضٍٜ

ٌمنيج: ٰجبوشً، ٰينجٷ ثټ٩وًو من مٙجهً ث ٧ٍ ثټنيجبٍ  ٔضټيجٿ ثټصٍ شؤهي إٗض ثٖضٍٜ

٥ز ثٖضف٢ٌ ثٖضدجرش أٌ ثټصؽجًح ثٖض٩ٌٌٕز ٬ًدز ثټدجـغ ٍض أن شٹٍن خفعً مٱًٌوث ، مُـض

 ٍ ٌثټدفٍط ثټّجخٵز، ټٹن ميمج ٸجن مٙوً ثٔضټيجٿ ٰئن ثْضىم ثټص ِ٪، شدجهٻ ثْضٰٹجً 

٧ٍ ثٖضنصٵى ټً ٰجبور ٸجٌٰز شؽ٩پ ثټدجـغ ٩ًٌٕ  ص٩وثه ًٹمن ٍض أن ثٖضٍٜ خجَِض

ٍثو ٍض ثټدفغ.  ټٽرش٧ٌ خٹپ ٴ

ٌىټٺ  ٧ٍ َضخّو من شٵٌٌم ٴجخٽٌز ثنؽجٍ ثټدفغ  ټٹن ٴدپ ثَضلصٌجً ثټنيجبٍ ټٽمٍٜ

ٍثًه ثٖضجهًز ثټصٍ ًمصٽٹيج ثټدجـغ  ٌثٖض ٍٴض  خألي خ٩ني ثَض٨صدجً ټد٩ٞ ثٖضٵجًٌْ معپ ثټ

٧ٍ ٍض ثْضلري، ٰئّن  ٌهًؼز ش٩ٵو ثٖضٍٜ ٍمجس  ٍٻ إٗض مٙجهً ثٖض٩ٽ ثټمٌجٻ، ٸيټٺ ثټٍ٘

خوَض من أن ًٹٍن ٨جبٵج. ًمٹن أن ًّج٨و ٍض شًٍٙ ثټ١ًٌٵز ٬ري ثٖضدجرشر ٍض شنجٌٻ 

ٌټً خٹٌٱٌز ألٌَ، ٍض ـجټز ثټ٩مپ ٜمن ٌٰٴز خفغ،  ٧ٍ ټم ًٹن ممٹنج شنج مٍٜ

ًثِصً. ٌثه ه ٧ٍ ثٖض  ٰجٖض١ٽٍح ىٍ شفٵٌٶ ثَضنّؽجٿ خني ثْض٨ٝجء ـٍٻ ثٖضٍٜ

ٰصصٝمن ثَض٠ـُض٧ ٨ٽـى  من ٠ــٌؿ ثٖضٕٹٽـز ثٖضٌـٽز ثټعجنٌـز أمــج

٧ٍ، ًن١ٍي ىيث ٨٘ض ٨وه من ثټ٩مٽٌجس ثټصٍ َضخو من ثټٵٌجٿ خيج  ثْضهخٌـجس ـٍٻ ثٖضٍٜ

جٌِز ثټصٍ  ٧ٍ ثټدفغ ٌإًؽجه ٴجبمز ټٽمٱٌهثس ثِْض ٌثء ٍض ٨ٌٛ ممصرص مٍٜ إظ

٧ٍ ثټيىجح إٗض ثٖضٹصدز خٙٱز مصصجټٌز خيوٯ ثِص٩مجٻ  ٍثنذ ثٖضٍٜ ش٭١ٍ ممصٽٲ ؼ

ٍظجبٶ ثټٹصذ ثٖضٌؼ٩ٌز ثټ٩جم ٪ ٴجبمز ٨ن ثټ ٍهر خيج، ٌٜ ٌثٖضٙجهً ثْضلٌَ ثٖضٍؼ ز 

ٵج شّؽٌپ أىم مج ًفصٱ٦ خً  ٌثءشيج َـض ٍظجبٶ ثٖض١ٽٍح ٴ ٧ٍ. ش٩ٌني ثټ ثٖضصٙٽز خجٖضٍٜ

 ٨٘ض ثټد١جٴز.

ٍظجبٶ  ُٰض خو من   ٵج إٗض شفٽٌپ ثټ ٧ٍ ثٖضنصٵى ٌِؤهي خنج َـض إىث ٸجن ثٖضٍٜ

٨ٌٍصيج ټٽٵٌجٿ خيټٺ ٌشٵٌٌم ن ىنجٷ أِةٽز شّمق خئٴجمز نٵو  ثنصٵجبيج ٍض ثټفجٻ 

ٍىج، ٌٍض  أي  ٍظجبٶ. شجًًن ٘وًٌىج، مؤټٱيج أٌ مؤټٱ لجًؼٍ إنيج شيصم خفجټز ثټ

ٍټً  ٍظٌٵز  هثلٽٌج، إنيج شيصم خمج شٵ مٹجن  ٘وًس، ىنجٷ أِةٽز ألٌَ شّمق  خنٵو ثټ

ٌجٳ إنصجؼيج. ٌإن  دجح ثټصٍ ؼ٩ٽصيج شصفوط أٌ شفمپ ىيث ثټٹُضٿ ٌِ ٌثِْض ٍظجبٶ  ثټ

ٍظجبٶ ٴٌجمنج  خييث ثټنٵو ثٖضَهٌػ ثټمجٗ خجٖضنيؾ ثټصجًًمٍ ًّمق ټنج خجنصٵجء ثټ

ٍٴ٪. ٌثټصٍ ټيج أًٝج ٨ُضٴز خجټدفغ ثٖضص ٌثټصٍ ټيج مٙوثٴٌز   ثټفٵٌٵٌز 
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ٌثْضلرير ٰصصٝمن شوٌٰٶ مٕٹٽز ثټدفغ، أي ٠ٌؿ  ِؤثٻ   ثٖضٌـٽز ثټعجټعزأمج  

 ً ٍثٴ٪، ىنجٷ أ ث خجټصٵيص ٍض ثټ ًٌّ ٧ٍ ٌؼ٩ٽً ؼوً ًبٌٌّز  مصٙپ  خجٖضٍٜ خ٩ز أِةٽز 

٧ٍ ؟" ًّمق ىيث  ٻ  ىٍ، "ٖضجىث نيصم خييث ثٖضٍٜ شّمق  خصوٴٌٶ مٕٹٽز  ثټدفغ. ثٌْض

دجح ثټصٍ ه٩ٰض ثټدجـغ إٗض ثلصٌجًو، ثټعجنٍ  ٌثِْض ٌشفوًو ثټٵٙو  ثټّؤثٻ خٝد٢ 

٬ًٍ؟"  ثټيوٯ، أمج  ثټّؤثٻ  ثټعجټغ، "مجىث   ـٌغ ًفوهٌىٍ،  "مج ثټيي ن١مق  خٽ

ٌىٍ: "أي ن٩ٌٯ إٗض ـو ثِضن؟"  ٌثْضلري  ٌثخ٪  ٽز ثټّؤثٻ ثټ ًؤهي إٗض ثټٵٌجٿ خفٍ٘

ٌثټيي ًّمق خجټ١ٌؿ  ثټوٴٌٶ ټٽّؤثٻ ثټدفغ  ثټيي ٌٍِؼً  ِؤثٻ خفغ ِن١ٌؿ؟" 

ٌٍٰ ثټفو ثْضهنى من ثٖض٩ٌٰز  ٸپ  ٠ًٌٵز  ثټدفغ  ثٖضٵدٽز، ټ١ٌؿ ثټّؤثٻ َضخو من ش

ٍٰري  ىج ټد٩غ آٰجٳ خجټن٥ًٌجس ثټصٍ ټيج ٨ُضٴز خجټٱ٧ٌ ثټ٩ٽمٍ، ْضن ثټن٥ًٌجس خص

ٌشن٥ٌمج ټيج. ٌټٌج ٖضٕٹٽز ثټدفغ  ٌثټٱيم، شٝمن شٙنٌٱج أ  (1)ثټصٱّري 
 

إن ثلصٌــجً ثٔض٠جً ثٖضنيؽـٍ ټٕضٔٹجټٌــز، أٌ ثٖضولــپ ثټن٥ٌي ټٌٙج٬صيج 

مّأټز ٍض ٬جًز ثْضىمٌز، من ـٌغ أنيج شفوه ټٽدجـغ ل٢ ِري م٩ني ًٽَمً ًٌّصمو 

ٍىػ ثټصٱّريي ٖض ٌخنجء ثټنم جٰز إٗض أّن ىيث ثَضلصٌجً منً مٱجىٌمً،  ٧ٍ خفعً خجٜٔض ٍٜ

ًثِصً  ٌق ثټّؤثٻ ثټيي ًفوه ًٌٰ ثټدجـغ مج ٬ًٌذ ٍض ه ٍِٯ ًّجىم خوًٌو ٍض شٍٜ

ٍهأٌ ٸمج ًّمًٌ  ٌٸجمدني ٌثټيي َض ًمٹن ٰٙٽً ىٍ ثْضلٌ  ٸٍٍض  "ِؤثٻ ثَضن١ُضٳ" 

ٌٰز، خفٌغ ًمٹن ټٽٵجًا ثٖضصٱ١ن أ ٌثـو من ثْض٠ٌ أٌ ثٖضوثلپ ثٖضنيؽٌز ثٖض٩ٌ ن ٨ن 

٨ٌٍز ثٖضولپ ثٖضنيؽٍ ثټيي ًًٌو ثټدجـغ ث٨صمجهو. ٌټٹعري من ثټٙوٳ، ن ٍٴ٪   (2)ًص
 

م٩ني أٌ شدنٍ إ٠جً ن٥ٌي ټٽدفغ، َض  مولپ منيؽٍثټفٵٌٵز أن ثلصٌجً 

ٍثمپ  ٍثبٍ، ٌإنمج شفٹمً ؼمٽز من ثټ٩ َض ًٵم خٕٹپ ٨ٕ ًمٹن أن ًٹٍن ث٨صدج٠ٌج 

: ٸٌٱٌز ثن١ُضٳ ثټ دجـغ مني ثټدوثًز ٍض خفعً، ٌثٖضؤرشثس، منيج ٨٘ض ٌؼً ثټمٍٙٗ

ٍمجس ثټصٍ ًؽم٩يج  ٌثٖض٩ٽ جٰز إٗض ثټدٌجنجس  ٌشفوًوو مجىث ًًٌو أن ًوًُ؟ خجٜٔض

ٌټ٩پ ثټيي ًدٽٮ ثټوًٌ ثټدجًٍ ٍض ىيث ٸّٽً ىٍ  ثټدجـغ شفٝرًيث ټٌٙج٬ز إٔٹجټٌز خفعً، 

 شٹًٍن ثټدجـغ نٱًّ شمًٙٙ.
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ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز شٕرتٷ ٍض ثټٹعري من ثٖضنجىؾ ٌلٙجبٚ  ٩ٰ٘ض ثټ٬ٌم من أن ثټ٩ٽ

ٍىًٌز خٌنيج، شص٩ٽٶ خصمٙٚ ٸپ خجـغ خني ٨ٽم ثټنٱْ  ًٌٴج ؼ ثټدفغ إَض أن ىنجٷ ٌٰ

٬ٌريىج، إٜجٰز إٗض أن ثٖضوثلپ ثٖضنيؽٌز شٌشد٢ خٕٹپ  ٨ٌٽم ثَضؼصمج٧  ٨ٌٽم ثَضٴصٙجه 

ٌټٍؼٌز" ثټصٍ شٕٹپ ٨جهر ثٖضيىدٌجسٸدري خمج ًّمى خـــ" ٌش٩مپ ٨٘ض  أًو ثټدجـغ 

ٌشد٢ شٍؼٌييج. ٌشد٢  ـٌغ ً ثٖضولپ ثټ٤ٌٍٱٍ معُض "خجَضشؽجو ثٖضفج٦ٰ" خٌنمج ً

ٌثهًٹجيل".  (1)ثٖضولپ ثٖضجًٸيس "ثَضشؽجو ثټ
 

ٌفيج، ْضن ٸپ  ٨ٍنج إٗض ن٥ًٌز ټيج ٨ُضٴز خمٕٹٽز خفعنج ًّمق ټنج خصٍٜ إن ًؼ

ًثِز، شّصموٿ ثټن٥ًٌز ٸوټٌپ ثٔض٨وثه  ٧ٍ ثټو ٧ٌٰ ٨ٽمٍ ټً ن٥ًٌجس ټٱفٚ مٍٜ

ٌٍٰو ث إٗض مج ش ًٌ ٍثٴ٪. ثټدفٍط ن٥  من شأًٌُضس ٨ن ثټ
 

ص٩مجٻ ٨ٍني من ثَِض  :ثټن٥ًٌز ميٌةز ټن

  پ إټٌيج شٝمن ٌثْضٰٹجً ثټصٍ ًٹٍن ثٖضٱٹٌ ٴو ٌ٘ خجټن٥ٌ إٗض ثټصأمُضس 

ٌټًٌج ټٽمٕٹٽز ًمٹن أن شّج٨و ثټن٥ًٌز إىن ٍض شوٴٌٶ  ثټن٥ًٌز شن٥ٌمج أ

 ثٖضٕٹٽز.

  صندج٠جس ثٖضّصمور من ثٰرتثٜجشيج ٍث١ِز ثَِض شٵرتؿ ثټن٥ًٌز  خ

ٍثىٌ ثټصٍ ثٖض ٍث٨ًج  من ثټ٩ُضٴز خني ثټ٥ ؽٌهر. مٌوثنج ټٽٹٕٲ أن

ًثِز  ٌهًجس ٍض ثَضٴصٙجه ه ِصوًُ. شٵرتؿ معُض، ن٥ًٌز شنجٴٚ ثٖضٌه

ثٔضنصجؼٌز، أمج ن٥ًٌز ثټ١دٵجس ثَضؼصمج٨ٌز، من ؼيصيج ٰرتٷ ٨٘ض شفٽٌپ 

٨ٍجس ٍض ثٖضؽصم٪. َث٧ خني خ٩ٞ ثٖضؽم ٌثټن  ٨ُضٴجس ثټرصث٧ 

ٌٸأننج ـٌنمج نّص١ٽ٪ إٗض ـّو م ٧ٍ ِن٩ٌٕ  ج ثْضهخٌجس ثټ٩ٽمٌز ـٍٻ ثٖضٍٜ

ًثس ممصٽٱز ـٍٻ ثٖضٕٹٽز ٰجټن٥ًٌز ٨جهر مج ًؽٌي  أمجٿ ن٥ًٌجس أٌ ٨٘ض ثْضٴپ شٍٙ

ٍث١ِز ثٖضٵجَضس  ٌشنصٵپ إٗض ٬ريو خ إ٨وثهىج شوًًؽٌج من ٠ٌٯ مؤټٲ أٌ ٨ور مؤټٱني 

 (2)أٌ ثټٹصذ.

ث من ثټ٩م ًَ ٍثنديج ؼيوث ممٌ ًثهر م٩ٌٰز ٸپ ؼ ٍه ٨٘ض ىټٺ  ،پشص١ٽذ إىن إ

ٰئننج َض نّص١ٌ٪ م٩ٌٰز ٸپ مٝجمني ثټن٥ًٌز إَض إىث ٸنّج مصمٙٙني ٍض مٌوثن 

ٌټٍ ټم شٹن  ثٖض٩نى. م٪ ىټٺ إنج نّص١ٌ٪ ٍض خفغ أٌيل أن نّصٽيم من ثټن٥ًٌز ـصى 
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ٌثْضلي خد٩ٞ  ًثًز خٹپ ش٩ٕدجشيج ًدٵى ٰٵ٢ أن نٹٍن ؼوًًن ٍض ثِص٩مجټيج  ٨٘ض ه

ٌشد١ز ٍٴ٩ز. ثٖض١ٙٽفجس ثٖضدجرشر ثٖض  (1)خجٖضٕٹٽز ثٖضص
 

َثء ٨نو  ٍخجس ثټصٍ ًٵ٪ ٌٰيج ٠ٽدصنج ثْض٨ ٌثټ٩ٙ ٌىيث من خني أىم ثٖضٕجٸپ 

 ٌ٘ج٬صيم ټٕضٔٹجټٌز.

ٍر  ٰفصى ٨نو ش٩ًٌٱنج ټٕضٔٹجټٌز، ٰيٍ ٨دجًر ٨ن إ٠جً ن٥ٌي ٔميص، ل١

٧ٍ ثٖضمصجً ٰوثبمج ًٌٸَ ٨٘ض ثٔض٠جً ثټن٥ٌي ثټيي  شفٽٌٽٌز شّيم خم٩جټؽز ثٖضٍٜ

 و ثټدجـغ ـصى ًٍؼً خفعً.ًؽذ أن ًصدنج

ٌبٌيس؟ ٹجټٌز خجټّؤثٻ ثټ  مج ىٍ ٨ُضٴز ثٔٔض
 

ٹجټٌز مّجټز ثټصوًػ ٍض ثټ١ٌؿ، أي ثَضنصٵجٻ  جٌِز ټٹصجخز ثٔٔض ٍث٨و ثِْض من ثټٵ

ٍٻ إٗض ثټصّجؤٻ ثټٌبٌيس ثټيي ًؽذ أن ًٹٍن  من ثټ٩جٿ إٗض ثټمجٗ إٗض ثْضلٚ ټٽٍ٘

٧ٍ ثټدفغ. ٌمٌٸَ ٖضٍٜ ٌثٜق   هٴٌٶ ٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌثٜفز ٌخجټصجيل ٌثٜفج، ؼجءس ثٔضؼجخز ٨نً هٴٌٵز ٌ  ٰئنً ٸٽمج ٸجن هٴٌٶ ٌ

ٌىيث َض ٩ًنٍ  ًثِصً،  أًٝج، ٰصٙمٌم ثټًٍٙر ؼٽٌز ٍض ىىن ثټدجـغ ـٍٻ مج ًًٌو ه

ٌثـپ خفعً  ٌه ثټدجـغ لُضٻ إنؽجٍ م ٌثٖضٕج٨ٌ ټن ش٩ج جٌِْ  خجټ١د٪ أن شٽٺ ثْـض

ٌشؽجٌٍ ـجټز ثټرتهه ٵز، ٌإنمج ش١٩ًٌ ثټٱٌ٘ز ټُضن١ُضٳ  يل  ثټُـض إى أن ثټّؤثٻ ثٌْض

ةٽز  ٌىيو ثِْض ٨ٍيج ثټدنجء ثټٵج٨وي ټٽدفغ  َضخو أن شٽفٵً أِةٽز ألٌَ شٕٹپ ٍض مؽم

ًٌٍز خجټنّدز ټٹپ خجـغ ميمج ٸجن ن٧ٍ ثټدفغ.  (2)رضًًٌز ـٌ
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٨ٍٍ ِؤثٻ ثلصٌجً   :ټٽدفغ ن

ٗض(، ٨جٿ ِؤثٻ ثلصٌجً شم مج إىث  ٌثټ٩ُضٴجس ثٖضص٭ريثس ٸجنض ٌإىث ټٽدفغ )ثٖضٌـٽز ثٌْض

 خٵٍ ٰٵو ثټعجنٌز(، )ثٖضٌـٽز مفوهر ٌثټن٥ًٌجس مٝد٠ٍز ٌثٖضٱجىٌم ٕمٙزم

٨ٌٍج ِؤثَض ًؽو أن ټٽدجـغ ٍٿ ظم ثټعجټعز(، )ثٖضٌـٽز ټٽدفغ ن  خٌٙج٬صً - 52ًٵ

 (1).ثْضمًٍ من ؼمٽز خم٩جًري

٨ٍٍ: ثټّؤثٻ إًؽجه - أ ٍر ىيو شّصو٨ٍ ثټن  ثټيي ثټصفٽٌپ ثټدجـغ ًّصعمٌ أن ثټم١

ٌثءر شن٥ٌم أؼپ من عجنٌزثټ ثٖضٌـٽز ٍض خً ٴجٿ  م١٩ٌجس، من ًوًً خني ٖضج نٵوًز ٴ

 :ًدفغ ٌخجټصجيل

 ٘فٌفز؟ ثٖضٵومز ٌثټصأٸٌوثس ثټص٩مٌمجس ىپ 

 ٌثىني ىنجٷ ىپ ز خ  ثټصأٸٌوثس؟ ىيو إټٌيج شّصنو مٽمٍِ

 ؼوس إن ثټربثىني، ىپ ٍټز أٌ ٘فٌفز ٌُ  ... أُ٘ض؟ مٵد

٨ٍٍ:  ثټّؤثٻ ٌ٘ج٬ز  ح ٨ٍٍ ثټّؤثٻ إًؽجه خ٩وثټن  خ١ًٌٵز ٌ٘ج٬صً، من خوَض  ثټن

٨ٌٍز خ١ًٌٵز مفوه ټٱ٦ ٸپّ  ًٹٍن خفٌغ هٴٌٵز، ٥صً ًمٹن ـصى مٍٜ  مُـض

ٌث٨ٍ أن َضخو ىيث ثٔض٠جً ٌٴٌجُ. ٌٍض  (2)منيج: ثْضمًٍ من ؼمٽز ثټدجـغ ً

 ٌثټرصٌٰز ثټنفًٍز ثْضل١جء ثؼصنجح. 

 ثټ٩ربر ى إ رضًٌر، خ٭ري ثټفٍٕ إٗض ًٱًض ثټيي ثټ٩دجًر، ٠ٍٻ ٨ن ثَضخص٩جه 

ًر َض خ١ٍٻ زخجټوٴ  .ثټ٩دج

 أٌ ټٽٵٌجُ ثټٵجخٽز ٬ري ثٖض١ج٠ٌز ٌثْضټٱج٣ ثټ٭جمٝز ثټرتثٸٌذ ٨ن ثَضخص٩جه 

 .ثټصفٵٶ منيج

 ثټٌٙج٬ز ٨٘ض ثټوٴز ٘ٱز إٜٱجء ٍض ٸدري هًٌ ټً ٌثٖضٹجنٍ ثټَمجنٍ ثټصفوًو 

 ٸٽً. ثټدفغ ٨٘ض ٌمن ظَمّ 
 

ٌثټٌس أي خ٩ٌوث ٸپ ثټد٩و ٨ن  ٍؿ  ٍث٘ٱجشً ثٖضُضءمز، ثټٍٜ ٹجٿ ٌمن أىم م ثْـض

ٌثٖض٩ٵور. ٍمز  ٌثټ٭ري مٱي ٨ٌن ٸپ ثْضمًٍ ثټٱٽّٱٌز  ٌثټ٭ٌدٌز   ثټٵٌمٌز 

ٍؿ ـصى ٩ًرب ـٵج ٨ن  ٌثًٜفج ٸپ ثټٍٜ ٍىٌي هٴٌٵج ٌ خپ ًؽذ أن ًٹٍن ؼ

ٌأىمٌصيج. ٍهشيج  ٍٴٲ ؼ ٨ٌٽًٌ شص ٌبٌيس.  ٹجټٌز ثټ ٍىٌ ثٔٔض  ؼ
 

                                                           
 .0>بلعور سبق ذكر ص  سليمان -سانية/ ع بن (1)
 .8>ادلرجع نفسو، ص  (2)
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 لجشمز

ٹجټٌزشٕٹپ  ٍٿ ثٔٔض ٍه ثټٱٵٌي ْضي خفغ ٨ٽمٍ ٸجن ٍض ثټ٩م ٍثء ٍض ثټ٩م ـٵپ  ِ

ٍٿ ثټ١د٩ٌٌز، ثَضنّجنٌز أٌ ثَضؼصمج٨ٌز، ٌثٜفز من ـٌغ  ثټ٩ٽ ټيټٺ ًؽذ أن شٹٍن 

ٌثٖض١ٙٽفجس َض ًؽذ أن شٹٍن ٬جمٝز ٩ًٙذ  ثٖضّصمومز ٸمٱجشٌق، ثٖضٱجىٌم 

َض ٴٌمز ټيج ،ثټصفٹم ٌٰيج ـ ٸمج َض ًؽذ خرتىج ٨ن ثَض٠جً ثټن٥ٌي َض ٌٜٵز َض م٩نى 

ٍٻ ث َض ٨ن ثټيي ًفصٍي شٱّريىج، من ـٌغ ثْ٘ض ٌثَضشؽجىجس ثټٱٹًٌز،  ټن٥ًٌز 

ٌثبٌز ٍثٴ٪ ثٖضٌوثنٍ ثټيي ًؽّو أخ٩جهىج ًٌٝد٢ مؤرشثشيج ثَضؼ  .ثټ
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 ٌثؼ٪:ـجبمز ثٖضـٴ

َض  ثټٹصذ: -أ

ٍنٍ  (1 ٌخٌز ټٽرتؼمز، ٬ٌأنص ونَ، ٨ٽم ثَضؼصمج٧، شٌ: ٰجًَ ثټٝدج٧، خريٌس، ثٖضن٥مز ثټ٩

2008. 

ٌر، هثً ٬ًٌذ، ، ثټٵجأٍ٘ٻ ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍـّن ٨دو ثټدج٢ِ مفمو،  (2  .1977ى

ٍهر  .ِٽٌمجن خٽ٩ًٍ (3 ٌأىمٌصً ٍض ٜمجن ؼ ٹجټٌز  خن ِجنٌز ٨دو ثټٌـمن، إ٨وثه ثٔٔض

ًثِجس، ثټ٩وه  ٌثټو ٍثـجس ټٽدفٍط   .2009، ؼجم٩ز ٬ٌهثًز، 4ثټدفغ، مؽٽز ثټ

ًثس  (4 ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز، ٴّن١ٌنز، منٍٕ ٌآلٌٌن: أِْ ثٖضنيؽٌز ٍض ثټ٩ٽ ٍه  ِٱجًي مٌٽ

 .1999ؼجم٩ز منصًٍي، 

ٍهر  .جن خٽ٩ًٍِٽٌم (5 ٌأىمٌصً ٍض ٜمجن ؼ ٹجټٌز  خن ِجنٌز ٨دو ثټٌـمن، إ٨وثه ثٔٔض

ًثِجس، ثټ٩وه  ٌثټو ٍثـجس ټٽدفٍط   .2009، ؼجم٩ز ٬ٌهثًز، 4ثټدفغ، مؽٽز ثټ

ٍمز،  (6 ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز. هثً ى ٌشٍ ًٔوي، شوًًدجس ٨٘ض منيؽٌز ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٍض ثټ٩ٽ ًٍ

 ،ٟ2002. 

ٌثٌي مًًٍْ أنؽٌُ، منيؽٌز ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٍض  (7 ٍٿ ثٔضنّجنٌز، شٌ: خًٍٍو ٘ف ثټ٩ٽ

َثبٌ، هثً ثټٵٙدز،   .2004ٌآلٌٌن، ثټؽ

ٌممجًِز ثټ٩مٽٌز، ټدنجن، هثً  (8 ٌو هًٌوًي ًؼجء، ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ أِجٌِجشً ثټن٥ًٌز  ـٌ

 .2000ثټٱٹٌ ثٖض٩جرص، 

 
ٌنٌز -ظجنٌج ٍثٴ٪ ثَضټٹرت  :ثٖض

ٹجټٌز ٍض ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ،  (9 ٍٿ ثٔٔض -mawdoo.com، 1-10ثټؽجٍي ثټف١ًٍٍ، مٱي

2016 ،23:00. 

ٍٴ٪: (10 ٍثس ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ منرب ثټرتخٌز، ثٖض  ل١

www.minbr.com/List-i-3-10.php 
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 أهميت جحديد املفاهيم في البحث الاحتماعي
 

 أ. د/ العقبـــي األزهـــــر

 قسم العلوم االجتامعوة

 كلوة العلوم اإلىساىوة واالجتامعوة

 جامعة بسكرة

 

 مٵـومـز:

ٌثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ لج٘ز، ًفصپ ش       فوًو ثٖضٱجىٌم ٍض مؽجٻ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٨جمز 

ٌث ټُضلصُضٰجس ثټٹدرير خني ثٔضنّجن ثټ٩جهي   –ًؼپ ثټٕج٧ً  –أىمٌز ٸربَ، ن٥

ًخ٩يم  ٌخني ثټدجـعني أنٱّيم ٨٘ض ثلصُضٯ مٕج ٌثټدجـغ ثَضؼصمج٨ٍ من ؼيز 

َضس ىيث ثٖضٱ ٌموټ ٌثټدفعٌز من ؼيز ألٌَ، ـٍٻ م٩جنٍ  ٍٿ أٌ ىثٷ، إى ثټ٩ٽمٌز  ي

ٌثټص٭ري  ٌم٩صجهر ـجٻ ثټعٵجٰز  ٍٰز  ٬جټدج مج شدوٌ ټنج خ٩ٞ ثٖضٱجىٌم أنيج ؼو مأټ

ٍٴٍٯ ٨٘ض ثٖض٩جنٍ ثټوٴٌٵز ٖضعپ ىيو ثٖضٱجىٌم ٌإًؽجه  ٬ٌري ىټٺ، خٌو أن ثټ ثَضؼصمج٨ٍ 

ٍثٴ٪، ٬جټدج مج ًصدني أنً ټٌْ خجْضمٌ ثټّيپ  ٠ًٌٵز ټٵٌجُ ىيو ثَضلرير ٨٘ض أًٛ ثټ

ٌث١٘وثٿ ٌثټد٢ٌّ، لج٘ ٌثٖضٹجن  ٍٿ أٌ ىثٷ ٍض ثټَمجن  ز ٍض ٤پ ٨وٿ ظدجس ىيث ثٖضٱي

ٍٿ.  ىيث ثټصفوًو خجټرتثخ٢ خني ثْض٠ٌ ثټن٥ًٌز ثټ٩جمز ثټصٍ شف٢ٌ خأي مٱي

٬ٌريىج، ٰمن ثْضىمٌز خمٹجن أن ًفوه ثټدجـغ ثَضؼصمج٨ٍ      ًثس  ٌټٹپ ىيو ثَض٨صدج

ٌألٌَ ٌز  جٌِز ٩ًٌٌٰيج ش٩جًًٲ ث١ُ٘ـض ًثِصً ثِْض ٌثبٌز. مٱجىٌم ه  إؼ
 

َض    Conceptsش٩ًٌٲ ثٖضٱجىٌم: -أ

ٍثٴ٪ مج ىٍ إَضّ       ٨ٍز من  ش٩صرب ثٖضٱجىٌم ٍض ثټ ٨ٍز مصن ًثس ىىنٌز ٖضؽم "شٍٙ

٥صيج" ٍثىٌ ثټصٍ نًٌو مُـض  (1)ثټ٥

ًثس مفوهر "ـجٻ مج ًّصمومً ٨جټم ثَض        ٌشٍٙ ټ١دٵز ٸجؼصمج٧ من مٱجىٌم 

٬ٌري ىټٺ" "، "ثٖض٩جًري ثَضؼصمج٨ٌز ، ٰييو خنجءثس ٨ٵٽٌز ٍض ىىن ثټ٩جټم ًٙپ ثټٵٌم"، 

ٌثشً  ٍثٴ٩ٍ، أٌ خم٩نى ألٌ ىٍ ٨دجًر ٨ن أه إټٌيج من لُضٻ ٨مٽٌز شؽًٌو ټٽ٩جټم ثټ

ٍثٴ٪ ٌثو من ثنص٥جمجس ٍض ٨جټم ثټ ٌشٱّري مج ً  .(2)ثټصٍ ًّصموميج ٖضنجٴٕز 
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ٍٴجب٪ مٽف٤ٍز ًّمق ش٩ًٌٱيج ـّذ        ٌټ ٌثٴ٩ٌز  وثط  ىٍ إىن شؽًٌوثس ْـض

ٍثشٌ " ثټ٩جټم "  ٍث ؼ " خفرص ثټمٙجبٚ ثټصٍ شصمٌَ خيج  Benoit Goiterخن

َثس ثټعجخصز ټييو ثټفٵٌٵز "  .( 3)ثټفٵٌٵز ثَضؼصمج٨ٌز، ٰيٍ خنٌز ىىنٌز شٕمپ ثٖضمٌ

ٌشٕري ثټمٙجبٚ          لٙجبٚ ٴو شٹٍن خنجبٌز أٌ ٤ٌٌٱٌز أٌ ٸٽٌيمج، ىيث 

ٌ ٌأ ثټدنجبٌز ټٓضٌٔجء، إٗض ثٖضجهر ثټصٍ شصٹٍن منيج ىيو ثْٔض ٌٸيټٺ ثټص٭ريثس ثټصٍ ش١ جء، 

ٍثه.  ٨٘ض لٙجبٚ ىيو ثٖض

٨ٍز ثټ٤ٍجبٲ ثټصٍ         أمج ثټمٙجبٚ ثټ٤ٌٍٱٌز، ٰئنيج شٕري إٗض ثټ٤ٌٍٱز أٌ مؽم

ٌټز  ٍث٨و ثټصٍ شٱٌٜيج ثټو ٨ٍز ثټٵ ٌجء، ٰص٩ًٌٲ ثټٵجنٍن "خأنً مؽم شؤهًيج ىيو ثْٔض

ٌثه، ٩ًصرب ش٩ًٌٱج خنجبٌج، ْضنً ًفوه ثټ١ًٌٵز ثټص  ٍ ًصٹٍن خيج ثټٵجنٍن. أمج٨٘ض ثْضٰ

ٌثه ٍض ـٌجشيم ش٩ًٌٲ " ٌټز ټٌٽصَٿ خً ثْضٰ ثټٵجنٍن" خأنً ىٍ ثټيي شٱًٌٜ ثټو

ٌم٩جمُضشيم خ٭ٌٛ شفٵٌٶ ثټن٥جٿ ثټ٩جٿ ٍض ثٖضؽصم٪، ٩ٌٰصرب ش٩ًٌٱج ٤ٌٌٱٌج، ْضنً 

 ًفوه ثټ٤ٌٍٱز ثټصٍ ًؤهًيج ثټٵجنٍن ٍض ثٖضؽصم٪.

ٍٿ ٨٘ض ثټؽجنذ ثټدنجبٍ أٌ ٨ٌ٘ض ىيث ٰجنً من ثٖضمٹن أن ًنٙذ ش٩         ًٌٱنج ټٽمٱي

ٌبٌٌّز ټٽدفغ  .(4)ثټؽجنذ ثټ٤ٌٍٱٍ أٌ ٸٽٌيمج، ًٌٌشد٢ ىيث هثبمج خجْضىوثٯ ثټ

ٌثٍ لٙجبٙيج        ٦، ٰجن ٨مٽٌز ش٩ًٌٲ ثٖضٱجىٌم، شٌشد٢ خئخ ٌىٹيث ٸمج ًُـض

ٍثء. ٌثټ٤ٌٍٱز ٨٘ض ـو ِ  ثټدنجبٌز 
 

ًثِصً؟  من أًن ًأشٍ ثټدجـغ خمٱجىٌم ه

نمٍٛ ٍض ش٩ًٌٲ ثٖضٱجىٌم، ىنجٷ شّجؤَض ١ًٌؿ نٱًّ ٍض ىيث ثٖضؽجٻ ٌنفن        

ًثِصً؟  مؤهثو: من أًن ًأشٍ ثټدجـغ خمٱجىٌم ه

ٌثټصٍ         ثٔضؼجخز ٨٘ض ىيث ثټصّجؤٻ مؤهثىج أن ټٹپ خفغ مٱجىٌمً ثټمج٘ز خً 

ٌشد٩ج ټٽن٥ًٌز ثټصٍ  ٌشفوًوىج.  شمصٽٲ من خفغ ْضلٌ شد٩ج، ټٌٙج٬ز ثٖضٕٹپ 

ٍټٍؼٌز، خپ ثجـغ خمج شصٝمنً من ثٰرت ًّرتٔو خيج ثټد َثس إًوً ٌشمٌٌ ٜجس ن٥ًٌز 

 .(5)أن ثلصٌجً ثٖضٱجىٌم ٍض ـو ىثشً ٩ًٹْ ىټٺ ثټصٍؼًٌ ثټن٥ٌي ټٽدجـغ

َض ًٙق ثٴفجميج ٍض خفٍط          ىټٺ أن خ٩ٞ ثٖضٱجىٌم شنصمٍ إٗض ن٥ًٌجس مفوهر، 

ٺ ٨٘ض ىٕجٔز ٌأي لٽ٢ من ىيث ثټٵدٌپ ًوٻ خمج َض ًو٧ مؽجَض ټٽٕ ن٥ًٌز ألٌَ،

ٌىن ثټدجـغ.  ثټدفغ ٌ 

جًر إٗض أن ىنجٷ مٱجىٌم ٨وًور ًمٹن أن شٹٍن مٕرتٸز خني          ٌشدٵى ثٔٔض

 .(6)ممصٽٲ ثټن٥ًٌجس
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جٌِز؟  ٖضجىث ًفوه ثټدجـغ مٱجىٌم خفعً ثِْض

ٌثَضؼصمج٨ٌز إٗض أن أىمٌز ٴٌجٿ         ًثِجس ثٔضنّجنٌز  ًيىذ ث٬ٽذ ثٖضيصمني خجټو

ٻ ثټدجـغ خجټصفوًو ثټ وٴٌٶ ٖضٱجىٌم خفعً، شند٪ أِجِج من ٸٍن أن ثٖض٩ٌجً ثٌْض

ټصٙمٌم أي خفغ هٴٌٶ ٌؼٌو شصأشى من ثَضىصمجٿ خؽمٌ٪ ثٖضص٭ريثس ثٖضؤظٌر ٍض ثٖضٕٹٽز 

ٌىيث ٍض ٸعري  َثٿ ثټوٴز ٍض ثټص٩دري،  ٌمن ثٖض٩ٌجً ثټعجنٍ ثٖضصمعپ ٍض ثټص ٧ٍ ثټدفغ،  مٍٜ

ٍء ٠د٩ٌز ثټٽ٭ز ثٖضّصمومز ټٌْ  .(7)خجٖض١ٽذ ثټّيپ من ثټفجَضس ٌٍض ٜ

ٍٿ ثټ١د٩ٌٌز، ٰ       ٍٿ ئٰمُضٰج ټٽ٩ٽ ٍخز ثټصٍ ًفوىج ثټدجـغ ٍض ثټ٩ٽ ن ثټ٩ٙ

ثَضؼصمج٨ٌز ـجٻ ٨ٽم ثَضؼصمج٧ شند٪ من أن ثټٹٽمجس ٴو ًٹٍن ټيج م٩جنٍ ممصٽٱز ټوَ 

ٌثٖض١ٙٽفجس  ٌىيث ًص١ٽذ من ثټدجـغ أن ًيصم خجٖض٩جنٍ ثټوٴٌٵز ټٓضټٱج٣  ٌثه  ثْضٰ

 .(8)فعًثټصٍ ًّصموميج ٍض خ

ٍخز شفوًو ثٖضٱجىٌم شأشٍ من ثلصُضٯ ثټصٍؼيجس ثټن٥ًٌز         ٸمج أن ٩٘

ٌثٔضنّجنٌز خٙٱز  ًثِجس ثَضؼصمج٨ٌز  ٌثٖضصمٙٙني ٍض ثټو ٍټٍؼٌز ټٽميصمني  وً ٌثًٔض

٨ٌٽم ثَضؼصمج٧ خمج٘ز، ٰٽٌْ ظمز ثشٱجٳ خٌنيم ـٍٻ ٸعري من ثٖضٱجىٌم  ٨جمز 

ٌثټٱٹًٌز ٩ًٹْ ٌشدجًن ثْض ثٖضّصمومز ٍض مؽجٻ ٨ٽم ثَضؼصمج٧، ٰجلصُضٯ  ٠ٌ ثټن٥ًٌز 

 .(9)ثلصُضٰج ـٍٻ ثٖضٱجىٌم ثٖضّصمومز

ٌثـو، ىټٺ خّدذ          ٰأٸعٌ ثٖضٱجىٌم ثټ٩ٽمٌز شٕصمپ ٸپ منيج ٨٘ض أٸعٌ من ش٩ًٌٲ 

ٍٿ ٸپ منيم  ٌثـو، ـٌغ ًٵ ٧ٍ ثټدفغ من ٠ٌٯ أٸعٌ من خجـغ  شنجٌٻ مٍٜ

ٌثټيي ٍض ثټ٭جټذ َض ً ٍٿ،  ٻ، ټٹنً خٌٙج٬ز ش٩ًٌٲ ؼوًو ټٽمٱي نجٴٞ ثټص٩ًٌٲ ثٌْض

ٌثټيي ټم ًرش إټًٌ ثټص٩ًٌٲ  ًٹٽمً، خجن ًٕري إٗض ؼجنذ ؼوًو من ثٖض٩نى ثٖضصٝمن 

ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز، ـٌغ ٩ًٙذ ٨٘ض  ثْضلٌ، ًٌدوٌ أن ىيو لج٘ز من لٙجبٚ ثټ٩ٽ

ٍٿ مج ًر  ،ش٩ًٌٲ مج ٩ًّى إٗض شفوًو مٱي ٍثٴ٪ ثټيي ًصٝمنً خٍٙ أن ًف٢ٌ خجټ

ٌثٜق ٨ن ثټصمٹن من ٸٽٌز، ىټٺ أن ٍض ثټ٩ٵپ ث ټدرشي ٌٍض ثټٽ٭ز ثټدرشًز ٨ؽَ 

ٍثٴ٪ ٸٽيج. ٍثىٌ ثټ ج٠ز خ٥  ثٔـض

ٍثٴ٪ ثَضؼصمج٨ٍ، ٸيټٺ          ٍثىٌ ثټ ٍمج معپ: ثټعٵجٰز ًصٝمن ٨رشثس من ٤ إن مٱي

ٌثٯ، ثټرتخٌز، ثټص١ًٍ... ثټن  .(10)ثْضمٌ م٪ مٱجىٌم: ثَضنف

         ٌ ٍٿ ثټ٩ٽمٍ خٱ٩پ مٌ ٌٸنصٌؽز ټصٵوٿ ٌألريث ًمٹن أن ًص٭ري ثٖضٱي ً ثټَمن 

ٍٿ ثٖضؽصم٪، ثټص٭ٌري ثَضؼصمج٨ٍ، ثټؽمج٨ز، ثټص١ًٍ  ٍٿ، معجٻ ىټٺ: مٱي ثټ٩ٽ

٬ٌري ىټٺ.، (11)ثَضؼصمج٨ٍ ٌثټ٩ُضٴجس ثَضؼصمج٨ٌز   ثټصمٽٲ 
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ٌث        ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز ن٥ ٍٿ م٩ني ٍض ثټ٩ٽ ٌىٹيث ًمصٽٲ ثٖضمصٍٙن ـٍٻ شفوًو مٱي

ٌثټصٍ شٵٲ ـجبُض  ٍخجس ثټّجخٵز ثټيٸٌ  هٌن ثټصفوًو ثټصوٴٌٶ ټٽمٱجىٌم، ثْضمٌ ټٽ٩ٙ

جٌِز من لُضٻ  ًثِصً ثِْض ثټيي ؼ٩پ من ثْضىمٌز خمٹجن أن ًفوه ثټدجـغ مٱجىٌم ه

ٌثبٌج. ٌآلٌ إؼ  ش٩ًٌٱيج ش٩ًٌٱج مؽٌهث 
 

ٍث٧ ثټص٩ًٌٱجس: -ظجنٌج  أن

ٌث ْض        ٌټٌّض ٌٔةج مصُٙض ٍض ن٥ ن ثٖضٱجىٌم ثٖضّصمومز ىٍ من ٘ن٪ ثٔضنّجن 

ٍؿ، ٌٍض ىيث ثټٌّجٳ، ًفوط ٸعريث أن  ثټفٵٌٵز، ٰٵو ٸجن َثمج ش٩ًٌٱيج خوٴز ٌٌٜ ټ

ٌټيټٺ ٌؼونج ٍض  ٍثـو،  ٍٿ ثټ ٌمص٩وهر ټٽمٱي ًثس ممصٽٱز  ًٵوٿ ٨ٽمجء ثَضؼصمج٧ شٍٙ

ٌثټوًٌ ثَضؼصمج٨ٍ"  ٍٿ معپ ثْضرسر " ٨ٽم ثَضؼصمج٧ ش٩ًٌٱجس شًًٍٙز ممصٽٱز ٖضٱي

٬ٌري ىټٺ.(12)ٌثټ١دٵز ثَضؼصمج٨ٌز مٌز * شمعپ ش٩دريث ش٩ًٌٱجس شًًٍٙز أٌ ثِ ، 

ًٌٌٰ ًٵًٌ ثټدجـغ شًٍٙو ټٽم١ٙٽق  .(13)ټٱ٥ٌج ٨ن ثٖض٩نى ثټن٥ٌي ټٽم١ٙٽق، 

مٌز            ٌثبٌز Formalٌٍض مٵجخپ ثټص٩ًٌٱجس ثَِض ، ىنجٷ ثټص٩ًٌٱجس ثَضؼ

Operational  ٌنٵو ٌشفٽٌپ  ٍر شيل ٨ٌٛ  ٌىيو ثْضلرير شأشٍ مدجرشر ٸم١

ٍٿ. ٌز ټٽمٱي ١ُـض  ثټص٩جًًٲ ثَ٘ض

ٍثٴ٪ ثټٱ٩يل،            ٍٿ ٍض ثټ ٌثبٍ ټٌٕري إٗض مج ًٹٍن ٨ٽًٌ ثٖضٱي ًأشٍ ثټص٩ًٌٲ ثٔضؼ

ٍثٜفز ٍض ثٖضٱجىٌم ثټن٥ًٌز نصٌؽز َضلصُضٯ ٌ٘ج٬ز ثٖضٕٹٽز  ٌث ټُضلصُضٰجس ثټ ٰن٥

َثمج ٨٘ض ثټدجـغ أن خ٩ٌٯ ثٖضٱجىٌم ثټصٍ  ٌشفوًوىج من خجـغ ټدجـغ آلٌ، ٰٵو ٸجن ټ

ٌثٜ ٌثبٌج مفوهث ٌ فج ـصى َض ًفوط لٽ٢ ٍض ثِصموثٿ ًّصموميج ش٩ًٌٱج إؼ

 .(14)ثٖضٱجىٌم

ٍٿ           ٌٸٌٲ ًنٍي ثِصموثمً، ىټٺ أن ثٖضٱي ٍٿ ٍض خفعً  ق ټنج مج ٩ًنًٌ ثٖضٱي ًٍٜ

ٌثبٍ ىٍ م٩نى لجٗ ًٙن٩ً ثټدجـغ ټٌّج٨وو ٍض ثټٵٌجٿ خدفعً، ٰمن ثٖضمٹن أن  ثٔضؼ

١ٽدجس ثټدفغ َض شٕري ثٖضٱجىٌم ثټّجبور إٗض ثٖض٩نى ثټيي ًٵٙوو ثټدجـغ خفّذ مص

.ًٌٰ ٌ٤ٌ 

جًر إٗض          ٌټٌز أٌىنج شؽوً ثٔٔض ٌثبٌز أ َض ًمٽٍ خفغ من مٱجىٌم إؼ نً ًٹجه 

ٌټٌز. ٨ٌنجرصىج ثْض  شّج٨و ثټدجـغ ٨٘ض شفوًو مٕٹٽز خفعً 

ٌثبٍ خجټٕٹپ ثټصجيل: ثٴٙو خٹٽمز: " ثټعٵجٰز          ٍٿ ثٔضؼ ىيث ٩ًٌرب ٨ن ثٖضٱي

ٌ ًيل:. ثټصن٥ٌمٌز " ٍض ىيث ثټدفغ مج ٍه ًمصٽٲ ٨ن ثٖض٩جنٍ أ......  ن ىيث ثٖض٩نى ثٖضٵٙ
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ٌثبٍ  ٍٿ ثٔضؼ ثټن٥ًٌز ثټّجبور ٍض ثټنٵجٟ ثټصجټٌز:..............خ٩دجًر ألٌَ ٰجٖضٱي

 .(15)٘فٌق ٍض ثټدفغ ثټيي ًّص٩مپ ًٌٰ ٰٵ٢

ٌثٴ٪          ٌثبٌز ىٍ شٽٺ ثټصٍ شٹٍن ٍض ثټ٭جټذ مّصٵجر من  ىټٺ إن " ثٖضٱجىٌم ثٔضؼ

ٌز ثؼصمج٨ٌز مصمٌَر شؽ٩ٽيج شمصٽٲ ٨ن  ثټدفغ ىثشً، أي أنيج شصٙٲ خمٍٙ٘

ٌثٯ معُض ٍٿ ثَضنف ٌټييث ثټّدذ خجټيثس َض خو ٨٘ض ، معٌٽصيج ٍض مؽصم٩جس ألٌَ , ٸمٱي

ٌثٖضٹجن ٴدپ ٸپ يشء"  .(16)ثټدجـغ أن ًفوهىج خوٴز ثِصنجهث ٖض١٩ٌجس ثټَمجن 

ٍ، ـٌغ " ًوًٷ ثټدج ١ُـض مٍ أٌ ثَ٘ض ـغ ثٖضؽٌح إن ًٌٍؼييج ټٵٌجُ ثټص٩ًٌٲ ثَِض

ًثه ثـو  ٌثبٌج ٨مٽٌز شدوٌ مّصفٌٽز، ٰمعُض ټٍ أ ٴٌجُ ثٖضٱجىٌم هٌن ش٩ًٌٱيج إؼ

ٌټٌْ  ٍٿ ن٥ٌي  ٌىٍ مٱي ٍٿ "ثټصمجِٺ ثټوثليل ټٓضرسر"،  ثټدجـعني ٴٌجُ مٱي

ٍٿ  ٍٿ خص١ًٌٍ مؤرشثس ټييث ثٖضٱي ٍخز ٍض ىټٺ، ټٹن ـني ًٵ ٌثبٍ ٌّٰؽو ٩٘ إؼ

ٍٴشٙدق ٨مٽٌز ثټ ٌمٱٌور ٍض ثټ ، ټيټٺ ٌؼونج أن م٥٩م (17)"ض نٱًّٵٌجُ ممٹنز 

ٌز. ١ُـض ٲ ټٹٌٱٌز ٴٌجُ ثٖضٱجىٌم ثَ٘ض ٌثبٌز ىٍ ٨دجًر ٨ن ٌ٘  ثټص٩ًٌٱجس ثٔضؼ

جًر ٍض نيجًز ىيث ثټ٩نرص،          ٌشؽوً ثٔٔض نً ټٌْ من ثټرضًٌي أن ًٹٍن إىيث 

ٍمج  ٌثبٍ من ٘ن٪ ثټدجـغ هثبمج، ٰمن ثٖضمٹن أن ًصدنى ثټدجـغ مٱي ٍٿ ثٔضؼ ثٖضٱي

ٍٿ ٍض ن٥ٌو ًّج٨وو ٨٘ض شفٵٌٶ ثټيوٯ ثٖض٩ٍٻ ٨ٽًٌ أٌؼوو ٬ري  و، إىث ٸجن ىيث ثٖضٱي

 .(18)ٍض ثټدفغ
 

ٌثٖضؤرشثس ثَضؼصمج٨ٌز:  -ظجټعج ٌثبٍ   ثټص٩ًٌٲ ثٔضؼ

وثس مصٙٽز، ٩ًرب          ًٕري" ثٖضؤرش ثَضؼصمج٨ٍ" إٗض: " مٵوثً ٸمٍ، ىي ـٌ

ٌثٸميج ٨ن ـجټز ٸٌٱٌز، ؼجنذ أِجيس من أٌ ٨ن ش٭ري ٸٌٱٍ ٍض مؽجٻ أٌ خ٩و أٌ  ش

ٍثنذ ثټدٌةز ثَضؼصمج٨ٌز ".  ؼ

ٍمنج ثټّجخٶ أي "ثټصمجِٺ ثټوثليل          ٌټٍ ًؼ٩نج إٗض مٱي ٌٰٶ ىيث ثټص٩ًٌٲ 

ٍٿ شٕصمپ ٨٘ض مج ٌثبٌز ثټصٍ شٵٌْ ىيث ثٖضٱي ًيل: هًؼز  ټٓضرسر "، ٰجن ثٖضؤرشثس ثٔضؼ

ٌثً ثټمُضٰجس خني ثټٌَؼني، ٠ٌٳ ـپ ثټمُضٰجس إن ٌؼوس، مٕجًٸ ٌشٹ ٍه  ز ٌؼ

َثنٌز ثْضرسر ٌإٴجمز أٴجًح م٪ ثْضرسر. ًٌمٹن ٴٌجُ ٸپ  ثْضخنجء ثټيًن ٩ًمٽٍن ٍض مٌ

ٍټز ٨ن ٠ًٌٶ ِؤثٻ ثْضرسر مدجرشر، ظم شؽم٪  مؤرش من ىيو ثٖضؤرشثس خّي

ًخ٩ز ټصٵوٿ ټنج شٙنٌٱج ټوًؼز ثټصمجِٺ ثټوثليل ٍض  ثٔضؼجخجس ٨ن ىيو ثٖضؤرشثس ثْض

 .(19)ثْضرسر
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        ٰ ٦ ٌٸمج ًُـض ٌثبٍ ثټيي ًفوهو ثټدجـغ ًؽذ أن ٌىٹيث  ٍٿ ثٔضؼ جن ثٖضٱي

رتٔجه خيج ٍض ثٖضٌوثن  ٨ٍز من ثٖضؤرشثس ثټصٍ شمٹن ثټدجـغ من ثَِض ًصٝمن مؽم

ٍمجس ٸمٌز ٨نً. ٍٿ ٌؼم٪ م٩ٽ ٍٴض ىثشً من ٴٌجُ ثٖضٱي  ٌشمٹنً ٍض ثټ

ٌخجټنّدز ټ٩وه ثٖضؤرشثس ٰٵو ىىذ ثټ٩وًو من ثټ٩ٽمجء إٗض ثنً ًمٹن أن ًٹٍن        

ٌهث ؼوث، إَض أن ثِص٩مجٻ ثټ٩وًو منيج ىٍ ٨وهى ج ٸدريث معٽمج ًمٹن أن ًٹٍن مفو

ٍٿ ثټيي شص٩ٽٶ خً ثٖضؤرشثس ٌثټوٴٌٶ ټٽمٱي  ٍ٨ٍ  .(20)ثټيي ًٝمن ثټصٵٌٌم ثٖضٍٜ

ٌخجټنّدز ټص٤ٌٍٲ ثٖضؤرشثس ٍض ثټدفغ، ٰجن ؼپ ثټ٩ٽمجء ًفيًٌن من         ألريث 

ًر، ٰييو ثْض  ٌثٖضّصٍ ٍټٍؼٍ ثِصموثٿ ثٖضؤرشثس ثټؽجىَر  ٌ لرير م٥ٽز ټٽصفٽٌپ ثټٍِّ

 ثټ٩ٽمٍ ثټوٴٌٶ.

ٌثبٌز ټٽمٱجىٌم ٍض ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ -ًثخ٩ج  :٤ٌجبٲ ثټص٩جًًٲ ثٔضؼ

ٌثبٌز ټٽمٱجىٌم أن ىيو ثْضلرير شّصموٿ أمن خني         خٌٍ ٤ٌجبٲ ثټص٩جًًٲ ثٔضؼ

ٌش١ًٌٍ ثټٱٌٌٛ ٍثټذ خنجء من ثؼپ شنمٌز  ٍٿ (21)ٸٵ ، ـٌغ ٨جهر مج ًنصيٍ ثٖضٱي

ٌثبٍ خٌٙج٬ز ِؤثٻ أٌ ٨ور أِةٽز ًّصمٌػ منيج ثټدجـغ ٌٌٰٜز، ًّمٌيج ثٔضؼ

ٌبٌٌّز، ًصد٩يج خٱٌٌٜجس ٨ٌٌٰز، أٌ ًٝ٪ ټيج  ثټٱٌٌٜز ثټ٩جمز أٌ ثټٱٌٌٜز ثټ

 مؤرشثس.

ٌظٌٵز ؼوث        ٌثبٍ ٨ُضٴصً خجټٱٌٌٛ ٨ُضٴز  ىټٺ أن ىيث ثْضلري  ،ٰجټص٩ًٌٲ ثٔضؼ

ٌأِْ ٨ –ٌنٵٙو ثټٱٌٌٛ ثټٱ٨ٌٌز-،ًّج٨و ىيو ثټٱٌٌٛ ٘ض شفًٍٽيج إٗض مؤرشثس 

ٍٿ ثټ٩جٿ.  ٨ٽمٌز شرتثخ٢ ٌٰمج خٌنيج ټصٕٹپ ٍض ثټنيجًز ثٖضٱي

ٍه ٨ُضٴز معُض خني " ثټ٨ٌجًز ثټٙفٌز ټٽ١ٱپ         ٰجَضٰرتثٛ ثټيي ًٵرتؿ ٌؼ

ٌثبٍ  ٌثـصمجٻ ـوٌط إ٨جٴز ټوًً " ًّصو٨ٍ من ثټدجـغ شفوًو ثٖضٝمٍن ثٔضؼ

ٌىټٺ ٌثٔض٨جٴز  ٍمٍ ثټ٨ٌجًز ثټٙفٌز  ٍٿ  ٖضٱي ـصى ًصمٹن من ٴٌجِيج: ٰجټ٨ٌجًز ٸمٱي

َضهر،  مؽٌه ش٩نٍ ٨ور مّجبپ من ٜمنيج ن٧ٍ ثټ٨ٌجًز ثټصٍ ًصٽٵجىج ثټ١ٱپ خ٩و ثټ

ٌن٧ٍ ثټ٭يثء ثټيي  ٌش٩١ٌمً خجنص٥جٿ  ٌمز ٨ٌٛ ثټ١ٱپ ٨٘ض ثټ١ٌذ ٸٽمج مٌٛ  ٌموث

ٌثبٌج " ټٹپ شٽٺ ثٖض٩جنٍ  ٬ٌري ىټٺ، ټيټٺ َضخو من ثټصفوًو ثټوٴٌٶ إؼ ٌټً  ًصنج

 .(22)ؽٌهرثٖض

ٌثبٌز ټٽمٱجىٌم  - ، ٰجټص٩جًًٲ ثٔضؼ ٍظٌٵز ؼوث خجټٱٌٌٛ ُٰٝض ٨ن ٨ُضٴصيج ثټ

ٌىټٺ ْضنيج  ٍض ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ، ٍثس ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ،  شفوه ثٔض٠جً ثٖضٌوثنٍ ټم١

ٍثٴ٪ ثٖضجهي، ًٌُضٍٿ  شٝٱٍ ٨٘ض ثٖضٱجىٌم ثٖضؽٌهر م٩جنٍ مفوهر شٌشد٢ مدجرشر خجټ
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ور ثټصفٽٌپ ىيث ثټرتثخ٢، ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ م جٌِز ثخصوثء خـٍ ٥٩م ٨نجرصو ثِْض

 .(23)ٌثنصيجء خجټنصجبؾ

ٌٰٵج ٖضؤرشثس  - ٥ًٌيٌ ىټٺ ؼٽٌج ٨نو شفوًو ثټدجـغ ٖضٱجىٌمً خوٴز 

ٌثٴ٩ٌز ـٌغ ًّج٨وو ىټٺ ٨٘ض ـّن ثلصٌجً مؽجَضس خفعً  ٌثٜفز ٌ ٌمفوهثس 

ٌثٖضؽجٻ ثټدرشي ) ٨ٌنز ثټدفغ(  ٌىټٺ  (24)ٌخمج٘ز ثٖضؽجٻ ثٖضٹجنٍ ) مؽصم٪ ثټدفغ( 

ٍؿ. ٌهٴز ٌٌٜ ٍټز   خّي

ةٽز ـٍٻ  - ٍٿ ًّمق ټٽدجـغ ًٌّج٨وو ٨٘ض ٠ٌؿ ثِْض ٸمج أن شفوًو ثٖضٱي

ًثِز، ـٌغ شصٹٍن من ثٖضؤرشثس ثَضمربًٵٌز ثټصٍ  ٌٍٰىج ثټصفوًو أثټ٥جىٌر مفپ ثټو

ٍمجس ِؤَض أٌ ٨ور أِةٽز أٌ ثِصمجًر ثِصدٌجن أٌ هټٌپ ټٽمٵجخٽز أٌ  ٌثبٍ ټٽمٱي ثٔضؼ

 ٌ ٍمجس أًز أهثر ألٌَ من أه ٌىٍ شٙمم خيوٯ ٴٌجُ ثٖضٱي ثس ثټدفغ، 

 .(25)ثٖضّصمومز

ٌثبٌز ش١٩ٌيج م٩نى شوًًؽٌج أ٨م  - أمج خجټنّدز ټٽنصجبؾ، ٰجن ثټص٩جًًٲ ثٔضؼ

ٙجبٍ ثټيي شٕري إټًٌ  .(26)ٌأخ٩و من ثټد٩و ثٖضفٍُّ أٌ ثټٌٴم ثٔـض

 لـجشـمـــز:

ٍض ثټدفغ ممج ِدٶ ًدوٌ ؼٽٌج أن شفوًو ثٖضٱجىٌم ًٹصيس أىمٌز ٸربَ         

ٌنً شنصٱٍ ثټٙٽز  ٌثٖضٌوثن، ٰدو پ خني ثټن٥ًٌز  ٍٿ ـٽٵز ٌ٘ ثَضؼصمج٨ٍ، إى ًمعپ ثٖضٱي

خني ثټ١ٌٰني، ٥ًٌيٌ ىټٺ ؼٽٌج ٨٘ض مّصٍَ شفوًو مٕٹٽز ثټدفغ أٌ ٜد٢ 

ٌثس ټٵٌجُ ىيو  –ثټٱٌٌٛ ثٖضٱسر ټيج أٌ من لُضٻ ثٖضؤرشثس ثَضمًٌٵٌز  ٸأه

ٍمجس  ًخ –ثٖضٱي ٍثٴ٪ ـٌغ ش٩مپ ىيو ثْضلرير ٨٘ض  ٍمجس خ٩جټم ثټ ًثس أٌ ثٖضٱي ٢ ثټصٍٙ

ٌثټٝد٢، ثْضمٌ ثټيي ًّج٨و ثټدجـغ ٨٘ض  ًشيج ٨٘ض ثټصٱّري، ثټصندؤ  ممج ًًَو من ٴو

ٍؿ،  ٌأخ٩جهىج خوٴز ٌ ٌٜ ًثِصً ثٖضٌوثنٌز خٹپ ٨نجرصىج  ٌشفوًو م٩جټم ه ًِم 

ٌثء ثټيًن ًصجخ٩ٍن ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ   ٌثْض إًٌّيپ ٨٘ض ثټٵ ًثٷ ثٖض٩جنٍ  ٰٹجً ثټصٍ ه

٬ٌريىج ٰنيجًًٌو ثټدجـغ ثټص٩دري ٨ ًثس  نً َض ًمٹن شؽجٌٍ شفوًو ئ. ټٹپ ىيو ثَض٨صدج

ٌبٌٌّز ثټصٍ ًّصموميج ثټدجـغ ٍض أي خفغ من ثټدفٍط ثَضؼصمج٨ٌز.  ثٖضٱجىٌم ثټ
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ٍثمٖ ثټدفغ:  ى

ٍٿ ثٔضنّجنٌز، شوًًدجس ٨مٽٌز  –نؽٌُ أمًًٍْ  -1  –منيؽٌز ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٍض ثټ٩ٽ

ٌثٌي شٌؼمز خًٍٍو  َثبٌ،  ٘ف  .158ٗ: ،2004ٌآلٌٌن، هثً ثټٵٙدز ټٽنرش، ثټؽ

ٌآلٌٌن  -2 ٍثٳ ؼٽدٍ  ٌمنجىؽً  –٨يل ٨دو ثټٌ ٌموثلٽً  ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ثَضؼصمج٨ٍ، ټ٭صً 

ٌثبٵً ٹنوًًز، مرص ، هثً ثٖض٩ٌٰز ثټؽجم٩ٌز، ثْض  -٠ٌ  .23، ٗ:2003ٍث١ًًز، ثِٔض
3 - Benoit Goiter – recherche sociale de la problématique à la collecte de 

données , édition- canada,1984,p :68.                                 

ٌثټدفغ ثټ٩ٽمٍ  - 4 ثټٹصجح  –ُِض٠نٌز خٽٵجِم، ـّجن ثټؽٌُضنٍ، مفجرضثس ٍض ثٖضنيؾ 

ٍثن َثبٌ،   ثټعجي، هً ٨ٍجس ثټؽجم٩ٌز، ثټؽ  .154،ٗ :2009ثٖض١د

ًثِجس  مفجرضثس ٍض شٙمٌم ثټدفٍط –٩ٌِو نج٘ٲ  -5 ٌشنٱٌيىج، نمجىػ ټو ثَضؼصمج٨ٌز 

ٌثء ثټرشٳ ثټٵجىٌر، مرص،  –ٌخفٍط مٌوثنٌز    25-24، ٗ ٗ :1997مٹصدز ٍى

ٌآلٌٌن  -6 ٌخٍ  ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز  –٨يل ٬ ًثس ؼجم٩ز  –أِْ ثٖضنيؽٌز ٍض ثټ٩ٽ منٍٕ

َثبٌ،   منصًٍي، م١د٩ز   .92، ٗ:1999هثً ثټدفغ، ٴّن١ٌنز، ثټؽ

هن، ، ٨مجن1هثً ٨مجً، ٟ  –فغ ثټ٩ٽمٍ منجىؾ ثټد ِني ٌؼٌم ٨ن –٠ٽ٩ض ىمجٿ  -7 ، ثًْض

1984 ٗ،81.  

 . 82نٱْ ثٖضٌؼ٪ :  -8

ًثِجس  –٩ٌِو نج٘ٲ  -9 ٌشنٱٌيىج، نمجىػ ټو مفجرضثس ٍض شٙمٌم ثټدفٍط ثَضؼصمج٨ٌز 

ٌر، مرص،  –ٌخفٍط مٌوثنٌز  ٌثء ثټرشٳ، ثټٵجى  .23، ٗ:1997مٹصدز ٍى

ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز مولپ إٗض ٴٝجًج ثټ –لري هللا ٨ٙجً  -10 ٍثن 2ػ  –ص٩ٽٌم ٍض ثټ٩ٽ ، هً

٨ٍجس َثبٌ،   ثٖض١د   .141، ٗ: 1985ثټؽجم٩ٌز، ثټؽ

ٌثټدفغ ثټ٩ٽمٍ  –ُِض٠نٌز خٽٵجِم، ـّجن ثټؽٌُضنٍ  -11 ثټٹصجح  –مفجرضثس ٍض ثٖضنيؾ 

َثبٌ،  ثټعجنٍ،  ٨ٍجس ثټؽجم٩ٌز، ثټؽ ٍثن ثٖض١د   .153، ٗ :2009هً

ٌآلٌٌن  -12 ٍثٳ ؼديل  ٌ  –٨يل ٨دو ثټٌ * ىيو ثټص٩ًٌٱجس  .25ٗ: –ؼ٪ ِجخٶ م

مٌز ىنجٷ من ١ًٽٶ ٨ٽٌيج خجټص٩ًٌٱجس " ثٖضؽٌهر" ثن٥ٌ:  أٌ ثټصًًٍٙز  ٩ٌِو نجٌ٘ٲ  ثَِض

 أٌ ١ًٽٶ ٨ٽٌيج ثټص٩ًٌٱجس "  23مفجرضثس ٍض شٙمٌم ثټدفٍط ثَضؼصمج٨ٌز.......ٗ: –

ٌثٖضنيؾ–ثټن٥ًٌز " ثن٥ٌ: مؽو ثټوًن لمٖ   ٧ٍ ًٌدٵى  .329ٗ : -٨ٽم ثَضؼصمج٧، ثٖضٍٜ

ٌز" ١ُـض ٍٿ ثټص٩ًٌٱجس " ثَ٘ض  . ثټٕجب٪ ٨نو ثټ٩وًو من ثټدجـعني ثِص٩مجٻ مٱي

ٌآلٌٌن -13 ٍثٳ ؼديل   25ٗ: -مٌؼ٪ ِجخٶ -٨يل ٨دو ثټٌ

 24ٗ:  –مٌؼ٪ ِجخٶ  –٩ٌِو نج٘ٲ  -14

 .142-141ٗ ٗ :  –مٌؼ٪ ثټّجخٶ  –لري هللا ٨ٙجً  -15

ٌآلٌٌن  -16 ٌخٍ   ..98ٗ:  -مٌؼ٪ ِجخٶ –٨يل ٬
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ٌثٖضنيؾ  –ثټوًن ٨مٌ لريي لمٖ  مؽو -17  ٧ٍ ي  –٨ٽم ثَضؼصمج٧، ثٖضٍٜ هثً مؽو ٌَض

هن، ، 1ټٽنرش، ٟ  .329، ٗ ٨1999مجن، ثًْض

 .142ٗ:  –مٌؼ٪ ِجخٶ  –لري هللا ٨ٙجً  -18

 .329ٗ:  –مٌؼ٪ ِجخٶ  –مؽو ثټوًن ٨مٌ لريي لمٖ  -19

 .162-161ٗ ٗ :  –مٌؼ٪ ِجخٶ  –نؽٌُ أمًًٍْ  -20

ٌثټفٌجر ثټ٩جبٽٌز  –ِنجء ثټمٍيل -21 ٌثټنرش، خريٌس  –ثْضرسر  ٌخٌز ټٽ١دج٨ز  هثً ثټنيٝز ثټ٩

1984 ،  : ٗ ٗ140-141. 

ٌآلٌٌن  -22 ٌخٍ   .100ٗ :  –مٌؼ٪ ِجخٶ  –٨يل ٬

 .100-99ٗ ٗ :  ،نٱْ ثٖضٌؼ٪ -23

 .24ٗ  –مٌؼ٪ ِجخٶ  –٩ٌِو نج٘ٲ  -24

ٌآلٌٌن  -25 ٍثٳ ؼديل   .28ٗ:  –مٌؼ٪ ِجخٶ  –٨يل ٨دو ثټٌ

ٌآلٌٌن  ٨يل  -26 ٌخٍ   100ٗ:  –مٌؼ٪ ِجخٶ  –٬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



70 

  

 



71 

 

 املفاهيم واملصطلحاث في العلىم الاحتماعيت
 

 سلمــى شوحــي .د

 النفس علم قسم – إدارة تربوية ختصص:

 -2-سطوف -جامعة حممد دني دباغني  ادؤسسة:

 

 : ٵومزم

ًثِز، ثْضٸٌو أن ىيو ثْضلرير شفصٍي م ص٭ريثس ٌؼذ خ٩و ٌ٘ج٬ز ٌٌٰٜز ثټّو

ٌم٩نجىج، ـٌغ نٵٙو خصفوًو ثٖضٱجىٌم "شدٌجن مج ش٩نًٌ من  ٍميج  ٌق مٱي شٍٜ

ٌمج ش٥يٌو من ٘ٱجس" ٌق مج شصّٝمنً من م٩جٍن  ٌشٍٜ ـٌغ "٩ًٌو (1)مٵج٘و 

ًثِز أـو ثټ١ٌّٳ ثٖضنيؽٌز ثټيجّمز ٍض شٙمٌم ثټدفٍط  شفوًو ثٖضٱجىٌم ثټ٩ٽمٌز ټٽو

٨ٌٍز من لٙجبٚ ثټ٩ٽم ثټيي ٌثٖضٍٜ شمٌَّو ٨ن ٬ريو من رضٌح ثٖض٩ٌٰز،  ٰجټّوّٴز 

ٍٿ أٌ  ٌثٜفز مفّوهر ټٹپ مٱي ٪ ش٩ًٌٱجس  ٌمن مّصٽَمجس ثټّوّٴز ٍض ثټ٩ٽم ٌٜ

ًثِجشيم" ٌه ٌثټدجـعٍن ٍض ٸصجخجشيم  ، شٌَ مج ىٍ (2)م١ٙٽق ًّصمومً ثټ٩ٽمجء 

ثٖضٝمٍن أٌ ثٖضفصٍَ ثټيي ًنوًػ شفض ىيث ثټ٩نرص )شفوًو ثٖضٱجىٌم 

 ٌثٖض١ٙٽفجس(؟.
 

ٌثٖض١ٙٽفجس: ش٩ًٌٲ ثٖضٱ .1  جىٌم 

ٌق ٖض٩نى ثټّّشء أٌ ثټٽّٱ٦ أٌ ثٖض١ٙٽق أٌ  ٌثٖض١ٙٽفجس ىٍ "شٍٜ ثٖضٱجىٌم 

ٌم١ٙٽفجس ؼمٌ٪  ٌش٩صمو هّٴز ثټدفغ ٨٘ض ش٩ًٌٲ مٱجىٌم  ٍمً  شفوًو مٱي

ٍثء خجټنّّدز ټٽمٕٹٽز أٌ  ثٖضٱٌهثس ثټصٍ شصّٝمنيج ثٖضٕٹٽز شفوًوث هٴٌٵج ِ

                                                           
(1)

 .@@@8كتبة مدبويل، ليبيا، ، مفلسفة مناىج البحث العلمي :عقيل حسني عقيل  
، 9، ادلكتب العريب احلديث، طكيفية كتابة األبحاث واالعداد للمحاضراتزلي زلمد مسعد:  (2)

 .@9، ص:9000اإلسكندرية، 
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" ٌشد١ز خجټٱٌٌٛ َض ًمٹ(1)ثٖض١ٙٽفجس ثٖض ٍٿ ٨ن ، " ص٭نجء ٍض ش٩ًٌٲ ثٖضٱي ن ثَِض

ًثس" ج ٌثٔٔض ز أٌ ٨ّمج ًٹجٰةيج من ثټّوَضَضس  ّ٘ مجء ثټمج ٌټٽدجـغ ـًٌّز ثلصٌجً (2)ثِْض " ،

ٌه  (3)ثٖض٩جنٍ ثټصٍ ٩ًٝيج ٖض١ٙٽفجشً" ٌخجټصّأٸٌو أن شٹٍن ىيو ثټفًٌّز ٍض ـو

ٌمن ث ٌثټيي ًصدنّجو ثټدجـغ، " ًثِصً  ٌثه ه ٧ٍ ثټدفغ ثٖض ٖضيّم ثٔض٠جً ثټن٥ٌّي ٖضٍٜ

ٍه خجٖض١ٙٽفجس ثٖضّص٩مٽز ٍض ثټدفغ ـصى َض ًُّجء ٰيميج، أٌ أن شُٱيم  ٌق ثٖضٵٙ شٍٜ

ًثِز" ٍهر خجټو ٌٴو رّصؿ ٨جټم ثَضؼصمج٧ )ټنوخ٫ٌ(،  (4)خوَضټز ٬ري ثټّوَضټز ثٖضٵٙ

ٌثٖضص٩ّوهر ټٽمٱجىٌم ٍض ٨ٽم ثَضؼصمج٧، رّصؿ أن  "٨نومج نجٜپ ٜو ثټص٩ًٌّٱجس ثټيّثشٌز 

ٌور ټص ٨ٌٍج ىٍ ش٩ًٌٱً من لُضٻ ثټ٩مٽٌجس ثټصٍ ثټ١ًٌّٵز ثټـٍ ٩ًٌٲ يشء مج مٍٜ

 .(5)ًص١ّٽديج"
 

ٍٴٲ ثټدجـعٍن من شفوًو م١ٙٽفجس ثټدفغ: .2  م

ٌمٱجىٌمً م٪ ثْضمعٽز؟         مجىث ٴجٻ ثټدجـعٍن ٨ن شفوًو م١ٙٽفجس ثټدفغ 

ٌآلٌٌن   . أ ًخفٍ م١ٙٱى ٨ٽٌجن  ٌّٯ ىؤَضء م١ٙٽفجس ثټدفغ مجىث ٴجٻ  ؟ ٨

ٍث: "من ثټرّضًٌي  ٍه خد٩ٞ ثٖض١ٙٽفجس ٰٵجټ ٌق ثٖضٵٙ ٍٿ ثټدجـغ خصٍٜ أن ًٵ

ٍميج أٌ شٱّريىج، ٰم١ٙٽق  ٌثٖضٱجىٌم ثٖضّص٩مٽز ٍض خفعً ـصى َض ًُّجء مٱي

 ٪ ثټصفٌٙپ ثْضٸجهًمٍ معُضً ټً ٨ّور هَضَضس، ًٌّج٨و ش٩ًٌٲ ثٖض١ٙٽفجس ٍض ٌٜ

ٌٴو ًصدنّى  إ٠جً مٌؼ٩ٍ ًّصمومً ثټدجـغ ٍض ثټص٩جمپ م٪ مٕٹٽز ثټدفغ 

                                                           
، مركز البحث المرشد في إعداد البحوث والدراسات العلميةأبو القاسم عبد القادر صاحل وآخرون:  (1)

 . 80، ص:9008، جامعة السودان، 8العلمي والعالقات اخلارجية، ط
، فرنسا، 80، مركز الدراسات، الوحدة العربية، طمنطق البحث العلميكارل بوبر، ترمجة: زلمد البغدادي:   (2)

 .@@، ص: <900
المنهج العلمي وأساليب كتابة البحوث والرسائل العلمية مع عرض لبعض أبو شعيشع:  إمساعيلسلتار  (3)

 .0=، ص::900، 9009، مصر، ورةاألبحاث العلمية المنش
، مؤسسة واالجتماعية والتربوية اإلنسانيةأخالقيات البحث العلمي في العلوم اسم األسدي: جسعيد  (4)

 .0>، ص: ?900العراق، ، 9، طوارث الثقافية
ادلركز ، مناىج العلوم االجتماعية، منطق البحث في العلوم االجتماعيةترمجة: سام عمار،  ،مادلني غراويتز (5)

 .>>ص: ، :@@8، دمشق، 8العريب للتعريب والًتمجة، ط
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ًثِز ثټدجـغ أـٌ جنج ش٩ًٌٱج ټد٩ٞ ثٖض١ٙٽفجس مّص٩ٌنج خمٌؼ٪ م٩ني أٌ ه

ٌثٜفز" جًر إٗض ىټٺ خ١ًٌٵز   .(1)ِجخٵز ٌٍض ىيو ثټفجټز ًؽذ ثٔٔض

ٍثن: "معُض ٧ٍ ثټيي ىٍ خ٩ن ٍخٌن ٍض  م٩ّوَضس ثِصموثٿ ثٖض٩ٽّمني ټٽعّنجء أٌ: ٍض ثٖضٍٜ ثټصّ

ٌثټ٩جهًني. ٍٴني   ش٩وًپ ِٽٍٷ ثْض٠ٱجٻ ثٖض٩

       ٌ ٍخٌن أٌ ثټعّنجء شّم ـٌغ شم ثټٵٌجٿ  ټٽص٩ٌّٯ ٨٘ض موَ ثِصموثٿ ثٖض٩ٽّمني ټٽصّ

نض ثْضهثر من  ٍّ ٌٴو شٹ جخٵز،  ّّ ًثِجس ثټ ص٩جنز خجټّو ٌشم ثَِض ٥ز  ش١ًٌٍ أهثر مُـض

َأًن  ٌټيمجؼ ٍٷ ثټٙٱٍ ٬ري  أ ٽ ّّ ٌىٍ: ثټ ًثِز  ٌثبٌز ٖضص٭رّيثس ثټّو ًٕمپ ش٩ًٌٱجس إؼ

ٌثټع ٍخٌن  ٌثټص ٌثټّٽٍٷ ثټٙٱٍ ثْضٸجهًمٍ،  ٌٴو ٨ٌٰض ىيو ثٖضص٭رّيثس ثْضٸجهًمٍ  نجء، 

 ٨٘ض ثټنّفٍ ثټصّجيل: 

 ٍٽٍٷ ثټٙٱٍ ثْضٸجهًم ّّ : أي ثِصؽجخز شٙوً ٨ن ثټ١ّجټذ ٌٰمج ًص٩ٽّٶ ثټ

 ً ؤثٻ ١ًـٌ ِّ ٽٍٷ ثٔضؼجخز ٨٘ض  ّّ ٌمن ثْضمعٽز ٨٘ض ىيو ثټ ز،  ّٙ خمفصٍَ ثټف

 ثٖض٩ّٽم، ٌإًٝجؿ ـّپ ٖضٕٹٽز مج، أٌ ٠ٌؿ ِؤثٻ ـٍٻ ثٖضجهر ... إټن.

 ٽٍٷ ثټٙٱ ّّ : أي ثِصؽجخز شٙوً ٨ن ثټ١ّجټذ ٍض ٬ٌٰز ٍ ٬ري ثْضٸجهًمٍثټ

ز، خ٩دجًر ألٌَ ًٕري ىيث  ّٙ ٌشد٢ خٕٹپ مدجرش خمفصٍَ ثټف ثټّٙٲ َض ش

٨ٌوٿ  ٌء،  ٌشد١ز خجَضنٝدجٟ ثټٙٱٍ: ثټؽٽٍُ خيو ٽٍٷ إٗض ثْض٩ٰجٻ ثٖض ّّ ثټ

ٍٿ ٍض ٬ٌٰز  ٨ٌوٿ ثټن ٨ٌوٿ ثټصّفّوط م٪ ثِضلًٌن  ثټمٌٌػ من ثٖضٵ٩و، 

٨ٌوٿ ثټنّ  ٌثَضمصنج٧ ٨ن ثٖضٕجؼٌر ... إټن.ثټّٙٲ،   ٥ٌ إٗض ثټمٽٲ، 

 :ؽجخٍ ثټيي ًٙوً ٨ن ثٖض٩ّٽم ٩ًٌرّب ٨ن  ثټعّنجء ٽٍٷ ثټّٽٱ٥ٍ ثًٔض ّّ ىٍ ثټ

ٌّٜج ٨ن ِٽٍٷ ثټ١جټذ أٌ شٵوًٌو معپ: )ممصجٍ، أـّنض، ش٩ؽدنٍ  ثټ

َض ًٕمپ أي  ًثس ـٌجهًز،  ٠ًٌٵصٺ ٍض ثټ٩مپ(، ثټعّنجء َض ًٕمپ أي ٨دج

 .(2)ثِصؽجخجس ٬ري ټٱ٥ٌز"

 ":ٍخٌن ٽدٍ ثټيي ًٙوً ٨ن ثٖض٩ّٽم ًٌٕمپ:  ثټص ّّ ٽٍٷ ثټّٽٱ٥ٍ ثټ ّّ ىٍ ثټ

ٍثٰٵز ٨٘ض  ٌّٜج أٌ ٨وٿ ثٖض ثټصّأنٌذ أٌ ثَضنصٵجه أٌ أي ٨دجًر ش٩ٹْ ٨وٿ ثټ
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ٽٍٷ معُض: َض، ىيث ټٌْ  ّّ ِٽٍٷ ثټ١جټذ أٌ شٕري إٗض رضًٌر ش٭ٌري ىټٺ ثټ

ٍٴٲ ٨ن ىيث ثټّٽٍٷ ٬ري ثٖضنجِذ، ِٽٍٷ م٨َؾ  .(1)"٘فٌفج، ش

ٍٿ خيج        ٥ز، ىيو ثْضلرير ثټصٍ ًٵ ًثِز ثْضهثر ثٖضّصمومز ىٍ ثٖضُـض إن ٍض ىيو ثټو

ًثِز،  ٌثټيًن ټٹپ منيم ثټص٩ًٌٲ ثټمجٗ خً ٖضص٭رّيثس ثټو ٥ني  ٨ٍز من ثٖضُـض مؽم

ًثِز،  ٌو ىؤَضء ټص٩جًًٲ مص٭رّيثس ثټو وو ثټٵجهً ٨٘ض شـٍ ٌثبٍ ټـٍ ٌثټص٩ًٌٲ ثٔضؼ

ٍىجح خٍح٨ٙجٿ ٨دو ثٌىيث مج ًيىذ إټًٌ  ـٌغ ًٵٍٻ: "ًص١ّٽذ من ثټدجـغ  ټ

ٌثٖضٱجىٌم ثټصٍ ٍِٯ ًّصموميج ٩ًٌصمو ٨ٽٌيج ٍض خفعً  جًر إٗض ثٖض١ٙٽفجس  ثٔٔض

ٌثبٍ ثټُضٍّٿ" ٥صيج أٌ ٴٌجِيج خجټص٩ًٌٲ ثٔضؼ ٌٸٌٱٌز مُـض َضشيج،   .(2)ٌخٌجن موټ
 

َثٌي؟ . ح ٍنْ ٸٌٌ ثټ٩ ٍه  مجىث ٴجٻ ًـٌم ً ٌق ثٖضٵٙ "من ثٖضيّم شٍٜ

ص٩مٽز خجټدفغ ـصى َض ًُّجء ٰيميج أٌ شُٱيم خوَضټز ٬ري ثټّوَضټز خجٖض١ٙٽفجس ثٖضّ

ٌٴو  ًثِز،  ٌٸعريث مج شص٩ّوه ثٖض٩جنٍ ثٖضّصمومز ٍض ىيو ثټو ًثِز،  ٍثًهر ٍض ىيو ثټو ثټ

ٌثبٌز ) ٌثءثس operationalًصّم شفوًو ىيو ثٖض٩جنٍ خ١ًٌٵز إؼ ( أي خوَضټز ثٔضؼ

ًثِز، ًٌّج ٌثس ثټمج٘ز خييو ثټو ٌثْضه ٪ ٌثټدٌجنجس  ٨و ش٩ًٌٲ ثٖض١ٙٽفجس ٍض ٌٜ

 إ٠جً مٌؼ٩ٍ ًّصمومً ثټدجـغ ٍض ثټص٩جمپ م٪ ثٖضٕٹٽز ثټمج٘ز خجټدفغ.

ٌٴو ًصدنى ثټدجـغ أـٌجنج ش٩ًٌٱج ټد٩ٞ ثٖض١ٙٽفجس ًّص٩ريو من ٴجمٍُ        

ًثِز ِجخٵز ٌٍض ىيو ثټفجټز ًند٭ٍ ٨٘ض ثټدجـغ أن ًٕري إٗض ىټٺ  م٩نّي أٌ من ه

ًثِز خ١ ٌثٜفز"ثټٵجمٍُ أٌ شٽٺ ثټو ٌىنج ًٵٙو ثټدجـغ خأن إىث ٘جهٰض (3)ًٌٵز   ،

ٌثبٍ ًمومٺ أي ًفصٍي ٨٘ض نٱْ ثټ١ًٌٵز ثټصٍ شًٌو خيج ٴٌجُ مص٭رّي  ش٩ًٌٲ إؼ

ًثِصٺ، ىنج من  ٌثءثس ثټصٍ شًٌو إشدج٨يج ټٵٌجُ مص٭رّي ه ًثِصٺ، أٌ نٱْ ثٔضؼ ه

ٌثټٵجبپ خ ٍه ٍض ثټٵجمٍُ )ُ(  ٌٸيث، ثٖضمٹن أن شٵٍٻ أنّنٍ أشدنّى ثټص٩ًٌٲ ثٖضٍؼ ٹيث 

ٌٸيث. ٌثټٵجبپ خٹيث  ًثِز ثټّجخٵز  ٍه ٍض ثټو  أٌ ثٖضٍؼ

َثٌيًٌٌٝٲ ثټدجـغ         ٍثؼً  ٸٌٌ ثټ٩ ٍثمپ ثټصٍ ش ٌثټ٩ ٍخجس  خأنً: "ًُٵجٻ ټٽ٩ٙ

ًثِز ) ٌش٩ٌٶ إمٹجنٌز ش٩مٌم نصجبؾ ثټدفغ مفّوهثس ثټو ٌىٍ limitationثټدجـغ،   ،)

٨ٌٍز أٌ ٍمجنٌز أٌ مٹجنٌز".  إّمج مٍٜ
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ًثِز ٍض ٰةصني: ًٌمٹن شٙنٌٲ مف ٗضّوهثس ثټو ًثِز ثټٱةز ثٌْض : شص٩ّٽٶ خمٱجىٌم ثټو

ٌثټصًٍٕٶ،  ٌثټصفٌٙپ  ٌم١ٙٽفجشيج، ٰٹعري من ثٖضٱجىٌم ثټرتخًٍز معپ ثټص٩ٽٌم 

٬ٌريىج، ىٍ مٱجىٌم ٨جّمز ًمٹن ثِص٩مجټيج خ١ٌٳ ممصٽٱز  ٌثټيٸجء  ٌثټٕمٌٙز 

ٍٿ ثټدجـغ خص٩ًٌٱيج خ١ًٌٵز مفّوهر شٕري إٗض ثټوَضَضس ثټصٍ  ٌټيټٺ ًٽَٿ أن ًٵ

ٌىيث ثټص٩ًٌٲ ًمعپ شفوًو ثټنّصجبؾ خفٌغ َض ًّمق  ًثِز،  أ١٨ٌض ټيج ٍض ىيو ثټو

٧ٍ إٗض أخ٩و من ثټص٩ًٌٲ ثٖضفّوه.  خجمصوثه ثٖضٍٜ

ًثِز ثټٱةز ثټعجنٌزأّمج ٨ن           ٌثه ثټو ًثِز، ١ًٌٰٵز ثلصٌجً أٰ ٌثءثس ثټو : شص٩ٽٶ خئؼ

ٌثءثس  ٌشفٽٌٽيج، ٌإؼ ًثِز ٌأِجټٌذ ؼم٪ ثټدٌجنجس  ٌمٹجن ثټو ٌثس ٌٍمن  ش١ًٌٍ ثْضه

 .(1)٬ٌريىج أمعٽز ٨٘ض ىيو ثٖضفوهثس"

ٌأنض ٍض منجٴٕز           ًثِز ًؽذ أن ًؽ٩ٽٺ شصٱ١ن  إن مج ٴٌپ ٨ن مفوهثس ثټو

ًثِصٺ؟ ٬جټدج مج  ٌأظنجء ٠ٌؿ ٨ٽٌٺ ِؤثٻ، ىپ ًمٹن ش٩مٌم نصجبؾ ه ًِجټز شمٌؼٺ 

٨ٍ ًثِصٺ شموٿ مٍٜ ٍثح خـ َض، ْضن نصجبؾ ه ٺ ٰٵ٢، ُٰض شنْ خأنٺ ٴمض ًٹٍن ثټؽ

ٌثبٍ ٖضص٭رّي  ٌش٩ًٌٲ إؼ ٌمٹجن مفوهًن  ٌأهثر مفّوهر، ٌٍمجن  خصفوًو ٨ٌنز 

پ ٨ٽٌيج  ّٙ ًثِصٺ ثټّوًؼز ثټصٍ ًصف ًثِصٺ، ٰمعُض إن ٸنض شٵٙو خجټيّٸجء ٍض ه ه

ٌثټصٍ شٵوً خـ  ٌٸّٽٌ  ٌٰٶ مٵٌجُ  ًثِز  160ثټ١ٱپ  هًؼز معُض، ًأشٍ آلٌ ٌٍض ه

 ٌٰٶ مٵٌجُ آلٌ، ټيث َض ًمٹن ىنج ثټص٩ّمٌم. ألٌَ ټٌٵٙو خيج هًؼز ألٌَ
 

ٌآلٌٌن؟ . س ٨ٍز  مجىث ٴجٻ مفمو لٽٌپ ٨دجُ  "أن ثټدفغ ًصّٝمن ٨جهر مؽم

صى َض شُٱيم  من ثٖض١ٙٽفجس ىثس ثٖض٩جنٍ ثٖضفوهر ٍض ىىن ثټدجـغ، ـٌ

ٌثبٌز،  ٍٿ ثټدجـغ خجټ٩مپ ٨٘ض شفوًوىج خ١ًٌٵز إؼ خ١ًٌٵز ٬ري ٘فٌفز ًٵ

 ٌ ٌثْضه ٌثءثس  ًثِز، أٌ خم٩نى آلٌ ٰئن أي خوَضټز ثٔضؼ ثس ثٖضّصمومز ٍض ثټو

ٌثٖض٩جټؽجس ثټصٍ  ٌثءثس  ٌثٔضؼ ٍؿ ثټصٱجٌ٘پ  ٌثبٍ ًفّوه خٍٜ ثټص٩ًٌٲ ثٔضؼ

ٌثبٌج من  ٍٿ خيج ثټدجـغ ٖضص٭رّي مج، ٰم١ٙٽق ثټص٩ًََّ ًمٹن ش٩ًٌٱً إؼ ٌِٵ

ٍبيج شٵوًم ثټص٩ًََ أٌ  لُضٻ إ١٨جء شٱٌُٙضس ٨ن ثټٹٌٱٌز ثټصٍ ٌِصم ٍض ٜ

ٍٸ٨وٿ شٵوًمً ټٽمٕ ٌخز ٨نو ٴٌجميم خّٽ ٌثءثس ثټصؽ جس م٩ٌنز، ٌجًٸني ٍض إؼ

إى ًٵًٌ ثټدجـغ أن ًموؿ ثټ١جټذ ٨٘ض ِٽٍٷ م٬ٌٍح ٴجٿ خً أٌ شأنٌدً ٨٘ض 
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ق  ّٜ ٌثءثس شٍ ٌٸپ ىيو ثٔضؼ ِٽٍٷ ٬ري م٬ٌٍح خً، أٌ شؽجىپ ثټّٽٍٷ، 

 .(1)خ١ًٌٵز شٱٌٙٽٌز"

ٌثؼذ ثټدجـغ أن ٩ًمپ ٨نو ٌ٘ج٬صً مجىث ٴجٻ مفٍ مفمو م٩ّو؟ . ط  "من 

ٌٸٽمج ثشّّم ىيث ثټصفوًو  ټٽمٕٹٽز ٨٘ض شفوًو ثٖضٱجىٌم ثټصٍ ًّصموميج، 

ًثٷ ثٖض٩جنٍ  ثء ثټيًن ًصجخ٩ٍن ثټدفغ إه ٌّ ٍؿ ِيپ ٨٘ض ثټٵ ٌثټٍٜ خجټّوّٴز 

ٍث ٌٰمج ًٵٍٻ.  ٌثْضٰٹجً ثټصٍ ًًٌو ثټدجـغ ثټص٩ّدري ٨نيج هٌن أن ًمصٽٱ

ٺ ٍض أن ثټٹعري من مٕٹُضس ثٖض٩جمُض          ّٔ س ثَضؼصمج٨ٌز خني ثټدرش ٌټٌْ ىنجٷ من 

ٌٰيم  ٌثلصُضٰيم ٍض ثټص٩دري ٨ّمج ٍض أىىجنيم  إنمج ىٍ نجؼمز ٨ن ٨وٿ شدجهٻ ثټٱيم، 

ًمج ٍض ثٖضنجٴٕجس  ث ٍَض ًٌ ٨ًج، ټيث ٰئن شفوًو ثٖضٱجىٌم إن ٸجن أم ٍّ ًثشيم ٰيمج مصن ٨دج

ٍٿ" ٌأٌؼذ ٍض ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٨٘ض ٌؼً ثټ٩م  .  (2)ثټ٩جمز ٰئنً ًٙدق أټَٿ 
 

ٌثټ٭جًز ٍض ٍٰٶ خن ٨دو هللا خن ٨دو ثټٵجهًمجىث ٴجٻ م . ػ ٍؿ ثټٱٹٌر  ؟ "إن ٌٜ

ٌثټّوّٴز ٍض شفٽٌپ ٨نجرصىج ِصؤّهي إٗض نصجبؾ إًؽجخٌز شؽٽذ  ٨ٌٜيج 

ٌثـو، ٩ٰ٘ض ِدٌپ ثٖضعجٻ، ټٍ ٸصذ ٸجشذ  ٌٴض  ٌثټٵجًا ٍض  ٩جهر ټٽدجـغ  ّّ ثټ

ٌثه خجٖضؽٽْ  ىنج؟ ٍض آهثح ثٖضؽٽْ ٍض ثټّنّز ثټنّدًٍز، َضخّو أن ًصّجءٻ مج ثٖض

ٌمج ىٍ  أىٍ مؽٽْ ثټٵٝجء، أٌ مؽٽْ ثټ٩ٽم، أٌ مؽٽْ ثټفٹم ... إټن" 

ٌآهثخً؟.  ثٖضوټٍٻ ثټرتخٍي ټٽمؽٽْ 

 آهثح ثٖضؽٽْ ٍض ثټّنز ثټندًٍز: نجٴٕض إـوَ ثټٌِجبپ ثټؽجم٩ٌز ًٌٵٍٻ ثټدجـغ      

ٌثه؟ ثْضمٌ  ٌأي مؽٽْ م ٌثه خآهثح ثٖضؽٽْ،  ٌثټ١جټذ ټم شصّٝق ٨نوو ثټٱٹٌر من ثٖض

ٍىيج.ثټيي ؼ  ٩پ ثټٌِجټز ىجبمز ٨٘ض ٌؼ

صجى ثٖضرشٯ ٨٘ض  ٍؿ ٰٹٌر ثټدفغ ٨نو ثټ١جټذ ًٕجًٷ ٌٰيج ثِْض ٌټ٩ّپ ٨وٿ ٌٜ

ًثِز  ٌه ٌثټٹٽٌّز، ىټٺ أن ٌ٘ج٬ز ثټم١ز ثٖضٵرتـز  ٌٸيث مؽٽْ ثټٵّم،  ثټٌِجټز 
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ٌٸجٰز ثٖضؽجټْ ثټ٩ٽمٌز ثټصٍ  ٌثٖضرشٯ،  ٌټٌز مٕرتٸز خني ثټ١جټذ  ٨نجرصىج ىٍ مّؤ

ٍثٰٵز ٨ٽٌيج من ٴدپ ىيو ثٖضؽجټْ"مٌس خيج ىيو ثټم١ّ  ٌشم ثٖض  .(1)ز 
 

ٍث٨ومجىث ٴجٻ ِجمٍ ٠جخ٪ . ؿ َثٿ خٵ ًثِز ٨٘ض ثټدجـغ ثَضټص ٌثء ه  ؟ "٨نو إؼ

ٍث٨و ټصٙنٌٲ  ٨ٌجهر شّصموٿ ٴ ٌثٜفز،  ٌمفّوهر ٌ ٌثءثس م٩ٌّنز  ٌإؼ

ٍٷ  ٽ ّّ ثټّٽٍٷ ـصى ًصمٹن خجـعج أٌ أٸعٌ من إشدج٧ أنمجٟ مفوهر من ثټ

ٌجُ موَ ؼجىخٌز ثٔض٨ُضنجس ثټصّؽجًًز ٍض خنٱْ ثټ١ًٌٵز، معُض: ٨نو ٴ

ثس ثټصٍ ً٭رّي ٌٰيج ثٖضٕجىو ثټٵنجر ثټصٍ  ٌّ ثټصّٽٱًٍَن، ٴو ٩ًّو ثټدجـعٍن ٨وه ثٖض

٨ٌٍج ْضنً ًمٹن  ٌىيث ثٖضٵٌجُ ٩ًصرب مٵٌجِج مٍٜ ش٩ٌٛ ثٔض٨ُضن ثټصّؽجًي، 

ٌټٹن ٨نو ٴٌجُ ؼجىخٌز ثٔض٨ُضن من لُضٻ  ٥ز ثټّٽٍٷ ًٌ٘وو،  مُـض

م ٥ز ٨وه ثْٔض ٍىيم ثَضمص٩جٛ أٌ ثټص٩ّدري مُـض جٗ ثټيًن ًدوٌن ٨٘ض ٌؼ

ٽٍح ىثشٌج أٌ ٔمٌٙج ْضنً ٴو  ٽدٍ ٨نو ٨ٌٛ ثٔض٨ُضن، ٩ًصرب ىيث ثِْض ّّ ثټ

٥ز أنً  ٽدٍ، م٪ مُـض ّّ ٥ني ٨ن ثَضمص٩جٛ أٌ ثټص٩ّدري ثټ ٍٿ ثٖضُـض ًمصٽٲ مٱي

ًخمج  ٽدٍ ٨٘ض ثټٍؼً،  ّّ ٌثٜق ٖض١ٙٽق ثټص٩ّدري ثټ إىث ٴوٿ ش٩ًٌٲ مفّوه ٌ

 ز ثټم١أ.شٵّپ نّد

٥ز       ٌثء ٨مٽٌجس ثٖضُـض إنً ًؽذ شفوًو ثٖض١ٙٽفجس خوّٴز ـصى ًصمّٹن من إؼ

ٌثټ٩جټم ثټٱ٩يل من لُضٻ  هر  ٌّ خ٢ خني ثٖض١ٙٽفجس ثٖضؽ ٌّ ٨ٌ٘ض ثټ٩ٽمجء ثټ ٌثټٵٌجُ، 

ٌخ٢  جبپ ثټٵٌجُ، ًٌصفٵٶ ىټٺ ثټ ٌخجِصموثٿ ٌِ ٬ٌري ثٖضدجرشر  ٥جس ثٖضدجرشر  ثٖضُـض

ٌثبٍ ٸئ ٪ ش٩ًٌٲ إؼ ج ٍض من لُضٻ ٌٜ ث ىجمًّ ًً ٌثبٍ هٌ ٠جً, ًٌٽ٩ذ ثټص٩ًٌٲ ثٔضؼ

"٧ٍ ٍء ٨٘ض لٽٱٌز ثٖضٍٜ  .(2)ثټ٩ٽم، ٸمج شّج٨و ثٖضٵومز ثٖضمصرصر ٨٘ض إټٵجء ثټٝ

ٌمٱجىٌمً، ٬ًٌم       من لُضٻ مج ٴجټً ثټدجـعٍن ـٍٻ شفوًو م١ٙٽفجس ثټدفغ 

ٍٿ ثټرش٨ ٍٿ ثټرتخٌز، ثټ٩ٽ ٙجشيم )٨ٽم ثټنٱْ، ٨ٽ ّٙ ٌز، ثلصُضٯ ىؤَضء من نجـٌز شم

ٌأىمٌز شفوًو م١ٙٽفجس  ٍث ـٍٻ ٌؼٍح  ثَضٴصٙجه ...إټن( إَّض أن ىؤَضء ټم ًمصٽٱ

ٌمٱجىٌمً.   ثټدفغ 
 

                                                           
مكة  ،8، دار التوحيد، طوكتابة الرسائل العلمية منهج البحث العلمي،موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر:  -(1)
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ٌثٖض١ٙٽفجس .3  : ٠ٌٳ شفوًو ثٖضٱجىٌم 

ٌثٖض١ٙٽفجس من أىّميج ثټصّجيل:              ىنجٷ ٨ّور ٠ٌٳ ټصفوًو ثٖضٱجىٌم 

ٌىٍ ثټيي ٩ًصمو ٨٘ض ىٸٌ ثټص٩ًٌٲ ثټٽّ٭ٍي: . أ ٍثمٌْ(: " مج  )ش٩ًٌٲ ثټٵ

٨ٌجهر ًٹٍن ثټص٩ًٌٲ ٨٘ض أِجُ  ٍٿ،  ًّجٌي ثټٹٽمز أٌ ثٖض١ٙٽق أٌ ثٖضٱي

ٽٍح أٌ ثټ١ًٌٵز ثٖض٩ؽمٌز أٌ ثټّٽ٭ًٍز.  ټ٭ٍي ١ًٌٽٶ ٨ٽًٌ ثِْض

رتث٠ٍ  . ح : ٩ًصمو ٨٘ض شفوًو ثٖض٩نى ثټيي ًؽذ أن ًّصموٿ خً ثټص٩ًٌٲ ثَٔض

ٍٿ خجټص٩ًٌٲ  ٍٿ أٌ م١ٙٽق م٩ني ٍض ٌِجٳ م٩ني، أي من ًٵ  ًٕرتٟثٖضٱي

ٍٿ م٩ني خم٩نى مفوه"أنً  ٌىيث ثټص٩ًٌٲ أًٝج (1)ٍِٯ ًّصمومً خمٱي

ٌىٍ ٨دجًر ٨ن "ش٩ًٌٱجس أِجٌِز ْضنيج شٝ٪  ًّمى خجټص٩ًٌٱجس ثټن٥ًٌّز 

َضخّو ٨نو ش٩ًٌٲ م١ٙٽق  ٍٿ أٌ ثٖض١ٙٽق  صموثٿ ثٖضٱي جُ ثټن٥ٌّي َِض ثِْض

ٍٿ  ٍٿ أن ندوأ خجټص٩ًٌٲ ثټن٥ٌي، ـصى ًٹٍن أِجُ ش٩ًٌٲ ثٖضٱي أٌ مٱي

ٌثٜفج"ٌثِصموثم  ً(2). 

ٌثبٍ . س ٌثٖض١ٙٽفجس ٍض ثټص٩ًٌٲ ثٔضؼ ٌىٍ ثټيي ًفجٌٻ شفوًو ثٖضٱجىٌم  " :

ٌثټصٍ ًمٹن ٴٌجِيج. ٌثبٌز   ًٍ٘ر ٨مٽٌجشيج ثٔضؼ
 

َض ٌثبٍ ثټصؽًٌدٍ: -أ ٍثس  ثټص٩ًٌٲ ثٔضؼ ىٍ ثټص٩ًٌٲ ثټيي ًفّوه خوّٴز ثټم١

ٍٿ أٌ ثٖضص٭رّي. ًثِز ثٖضٱي ٍٿ خيج ثټدجـغ ٍض ه  ٌثټ٩مٽٌجس ثټصٍ ًٵ

ٌثبٍ ثټٵٌجيس -ظجنٌج ٌٽز ثټص٩ًٌٲ ثٔضؼ : ىٍ ثټص٩ًٌٲ ثټيي ًفّوه ثټ١ًٌٵز أٌ ثټٍِ

 .(3)ثټصٍ ًمٹن خيج ٴٌجُ ثٖضص٭رّي ثٖض١ٽٍح ش٩ًٌٱً"

ىٍ "ش٩ًٌٲ ثټصفٌٙپ خأنً ثټوًؼز ثټصٍ شفٙپ ٨ٽٌيج  ثټص٩ًٌٲ ثټٵٌجيسٌثٖضعجٻ ٨ن 

من ثلصدجً شفٌٙيل مٵنّن، أٌ خجِصموثٿ هًؼجس نيجًز ثټ٩جٿ ٍض ثمصفجن من 

ًُّ ٍض ٰرتر من ثټٱرتثس. ٩ً ثٖضو  ثَضمصفجنجس، أٌ ٍض ثلصدجً ٌٜ

                                                           
(1)

 80أبو القاسم عبد القادر صاحل وآخرون، مرجع سابق، ص:   
، =900، >، دار النشر للجامعات، طفي العلوم النفسية والتربوية مناىج البحثرجاء زلمود أبو عالم:  (2)

 .?:ص: 
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ٰمعجٻ ىټٺ ىٍ ش٩ًٌٲ ثټفجَٰ ٍض شؽجًح )ِٹنوً( خأنً  ثټص٩ًٌٲ ثټصؽًٌدٍأمج ٨ن 

ِج٨ز، أٌ ٨وه آلٌ من  12ِج٨ز أٌ  24ـٌمجن ثټٹجبن ثټفٍ )ثټٱأً معُض( من ثٖضجء 

ٰنج ثټفجَٰ خ٩وه ِج٨جس ثټفٌمجن من ٌّ  .(1)ثٖضجء" ثټّج٨جس، أي أننج ٨
 

 أىم أِدجح ٩ٍ٘خز شفوًو ثٖضٱجىٌم: .4

"شنٕأ ثٖضٱجىٌم نصٌؽز ټمربر ثؼصمج٨ٌز مٕرتٸز، ٌٖضج ٸجنض ىيو ثټمربثس  . أ

ٌمٙجهً ثٖض٩ٌٰز ٰئن  ٌثٖضؽصم٩جس  ٌثټؽمج٨جس  ٌثه  شمصٽٲ خجلصُضٯ ثْضٰ

ٌمن خٌةز إٗض ألٌَ. ٍٿ ثٖض١ٙٽفجس ىٍ أًٝج ًمصٽٲ من ٌٰه ِضلٌ   مٱي

ٍٿ ثټعٵجٰز.ٴو ًٹٍن ټد٩ٞ ثٖضٱجىٌم  . ح  أٸعٌ من م٩نى معپ مٱي

ٌٸعري  . س ٬ٌري مفّوهر معپ ؼٌّو ًٌها، خجًه، ـجً، ٴٽٌپ  ىنجٷ أټٱج٣ ٬جمٝز 

 ... إټن.

و ٬ريو  . ط ٴو ًؽو ثټدجـغ نٱًّ أمجٿ أـو ثٖضٱجىٌم ثټؽوًور ثټصٍ ټم ًّدٶ ْـض

 ثِصموثميج. 

٪ شفوًو لجٗ ٖضٱ      ث ټٍٜ ٌّ ٍٿ ٌثټدجـغ ٍض ٸپ ثټفجَضس ثټّجخٵز ًؽو نٱًّ م١ٝ ي

ٌثبٍ" ٍٿ ثٔضؼ ًثِصً ١ًٽٶ ٨ٽًٌ ثٖضٱي ٌمن ثٖضيّم أن ًٹٍن ىنجٷ شفوًو ؼٌّو (2)ه  ،

 ټٽمٱجىٌم.

 م٩جًري ثټص٩ًٌٱجس ثټؽٌور:  .5

 ٌٌٰمج ًيل خ٩ٞ ثٖض٩جًري ثټصٍ ًصٱٶ ثٖضؤټٱٍن ٨ٽٌيج:

ث، ٬ًٌم أن ىيث  . أ ث أٌ ًٌّٜٵج ؼوًّ ٌث٩ًِج ؼوًّ "ـ ًؽذ أن َض ًٹٍن ثټص٩ًٌٲ 

ث ىٍ ثٖض٩ٌجً ًدوٌ ٬جمٝج، إَضّ  ٍثِ٪ ؼوًّ أنً ًمٹن ثټٵٍٻ إن ثټص٩ًٌٲ ثټ

ثټص٩ًٌٲ ثټيي ًيٸٌ أٌٔجء من ثٖضٱٌٌٛ أن َض ًصٝمنيج ثټص٩ًٌٲ، أمج 

ث ٰيٍ ثټص٩ًٌٲ ثټيي ًّصد٩و أٌٔجء ًمٹن أن شٹٍن  ثټص٩ًٌٲ ثټٌّٝٶ ؼوًّ

ٌخم٩نى آلٌ ٰئن ثټص٩ًٌٲ ثټؽٌّو ًؽذ أن ًٹٍن ؼجم٩ًج  ٜمن ثټص٩ًٌٲ، 

٩نجرص ثټصٍ شنصمٍ ټً ٩ُٰض، ًٌّصد٩و ؼمٌ٪ مجن٩ًج، خفٌغ ًصٝمن ؼمٌ٪ ثټ

 ثټ٩نجرص ثټصٍ َض شولپ ٜمن ثټص٩ًٌٲ.

                                                           
 .0>رجاء زلمود أبو عالم، ادلرجع نفسو، ص:  (1)
 0:زلي زلمد مسعد، مرجع سابق، ص:  (2)
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ٌثٜفز أٌ شّصموٿ  . ح ًثس ٬جمٝز أٌ ٬ري  ـٌؽذ أن َض ًصٝمن ثټص٩ًٌٲ ٨دج

ٌثء"  ٍټنج أن "ثټَؽَمپ ِٱٌنز ثټٙف ص٩جًر ثټٽّ٭ًٍز، معجٻ ىټٺ ٴ ثټٹنجًز أٌ ثَِض

جيس ټٽَؽَمپ إَض أنً َض صموثٿ ثِْض ًٙٽق ش٩ًٌٱج ٖض١ٙٽق  ٴٍٻ ًٕري إٗض ثَِض

 )ثټَؽَمپ(.

ـٌؽذ أن َض ًٹٍن ثټص٩ًٌٲ هثبًٌج، خم٩نى أن َض ًٹٍن ثٖض١ٙٽق ثټيي  . س

َءث من ثټص٩ًٌٲ.  ن٬ٌذ ٍض ش٩ًٌٱً ؼ

ٌثه ش٩ًٌٱً" . ط جٌِز ټٽم١ٙٽق ثٖض  .(1)ًؽذ أن ًفوه ثټص٩ًٌٲ ثټمٙجبٚ ثِْض
 

ٌثبٌز: .6 پ إٗض ش٩جًًٲ إؼ  ٠ٌٳ ثټصٍ٘

مزخوَضټز ثټ٩مٽٌجس ثټصٍ إىث أؼًٌض شؤه " . أ ّّ  ي إٗض ـوٌط ثټفجټز ثٖض٩ٌٰز ټٽ

دجٟ: ىٍ ثټفجټز ثټنجشؽز ٨نومج ًٹٍن ىنجٷ ٨جبٶ ًفٍٻ هٌن 1معجٻ : ثٔـض

ٍٻ إٗض ىوٯ م٬ٌٍح خً.  ثټٍ٘

ثټفجؼز: ىٍ ثټفجټز ثټنجشؽز ٨ن ـٌمجن ٔمٚ من مجهر )أٌ نٕجٟ( ش٩مپ  :2معجٻ

 ٨٘ض إٔدج٧ ثټفجؼز.

ټّشء ِدٶ أن ٘نٱً من ثټمٍٯ: ىٍ ثټفجټز ثټنجشؽز من ش٩ًٌٞ ثټٕمٚ  :3معجٻ

ٌجء ثټصٍ ًصؽنّديج.  خني ثْٔض

خوَضټز ثټٹٌٱٌز ثټصٍ ش٩مپ ٌٰيج ثټ٥جىٌر أٌ ثټّمز ثٖض٩ٌٰز، أٌ ثټمٙجبٚ  . ح

 ثټوًنجمٌٹٌز ثټصٍ شصأټّٲ منيج.

ًثس ثټيّٸجء  معجٻ: ثټيٸٍ: ىٍ ثټٕمٚ ثټيي شفٙپ ٨٘ض هًؼجس ٨جټٌز ٨٘ض ثلصدج

ٌٰز.  ثٖض٩ٌ

  ـپ مّجبپ ًمًَز من١ٵٌز.: ىټٺ ثټٕمٚ ثټيي ٥ًيٌ ٴوًر ٍضأٌ ىٍ

خوَضټز ثٖض٥جىٌ ثټمجًؼٌز أٌ ثټمٙجبٚ ثټّصجشٌٹٌز ټٽ٥جىٌر أٌ ثټّمز  . س

 ثٖض٩ٌٰز.

 ثټٕمٚ ثټيّٸٍ: ىٍ ثټٕمٚ ثټيي ش٩رب نصجبؾ ٴٌجًِ ٨ن ثمصُضٷ  :1معجٻ

ٌأًز لٙجبٚ ألٌَ ًمٹن  ٌمٱٌهثس ټ٭ًٍز ٸعرير، ) ټيثٸٌر ٴًٍّز 

 إٜجٰصيج(.

                                                           
 @;رجاء زلمود أبو عالم، مرجع سابق، ص:  (1)
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 ټوَ ثټٕمٚ ًؽ٩ٽً ًمصجً أٌ ٩ًرب ثٖضٌپ ثٖضينٍ: ثِص٩وثه لج :2معجٻ ٗ

ٍث٧ م٩ٌنز من ثٖضين من خني خوثبپ ش١ٌؿ ٨ٽًٌ.  ٨ن شٱٌٝٽً ٖضينز أٌ أن

ٌثبٌز، ٌٍض         ٍثٴٲ شفصجػ إٗض ش٩جًًٲ إؼ ٍثٜق أن ٨مٽٌز ثټدفغ شصّٝمن م من ثټ

ٌثبٍ ټ٥جىٌر أٌ مص٭ري ٰئن  ٍٴض ثټيي ًمٹن أن ًٹٍن ىنجٷ أٸعٌ من ش٩ًٌٲ إؼ ثټ

ٍٴٲ ثټدفغ ثټدجـغ ًمصجً ثټ ٌثبٌز ثٖضمٹنز مج ىٍ أٸعٌ مُضبمز ٖض ص٩جًًٲ ثٔضؼ

 (1)ثټمجٗ".
 
  جشمزــل

ٌأن أي خفغ ىٍ          ٌثٖض١ٙٽفجس ٩ُٰض أمٌ ميم ؼوث، لج٘ز  إن شفوًو ثٖضٱجىٌم 

ٌثټص١دٌٵٍ، ْضن ىيث ثْضلري )ثټؽجنذ ثټص١دٌٵٍ( ٩ًصمو  شٹجمپ خني ؼجندًٌ ثټن٥ٌي 

ٌثءثس ثټصٍ شم   ٌثٔضؼ ٌثٖض١ٙٽفجس ٨٘ض ثټ١ًٌٵز  شفوًوىج ٍض ٨نرص شفوًو ثٖضٱجىٌم 

ٌثټصفٽٌپ. ٌثټٵٌجُ  ٥ز   ٴٙو ٨مٽٌجس ثٖضُـض

  

                                                           
، 8طدار ادليسرة،  مدخل إلى البحث في العلوم التربوية واالجتماعية، زيد الكياليت وآخرون، عبد اهلل(1)

 .@;-?;ص: -ص، >900عمان، األردن، 
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ٌثټ٩ُضٴجس ثټمجًؼٌز، ٟ ٍهثن، 1مٌٸَ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ   .2001، ؼجم٩ز ثټّ

ٌثټص١دٌٶٌآلٌٌن: ًخفٍ م١ٙٱى ٨ٽٌجن  .2 ٌأِجټٌذ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ثټن٥ًٌز  ، منجىؾ 

 .2000، ٨مجن، 1هثً ٘ٱجء، ٟ

ٍه أخٍ ٨ُضٿ:  .3 ٌثټرتخًٍزًؼجء مفم ٍٿ ثټنٱٌّز  ، هثً ثټنرش منجىؾ ثټدفغ ٍض ثټ٩ٽ

 .2006، 5ټٽؽجم٩جس، ٟ

َثٌي:  .4 ٍنْ ٸٌٌ ثټ٩  .2008، ٨مجن، 1، هثً هؼٽز، ٟمنيؾ ثټدفغ ثټ٩ٽمًٍـٌم ً

ٌٸصجخز ثٖضرش٧ٌ ثٖضٵرتؿ ِٽٍَ ٰصفٍ أـمو:  ِجمٍ ٠جً٪، شٌؼمز: .5 منجىؾ ثټدفغ 

ٌثټدفٍط، ٟټٽدفغ ًثِجس ثټ٩ٽٌج   .2007، ثټٵجىٌر، 1، مٌٸَ ش١ًٌٍ ثټو

وي:  .6 ٌثَضؼصمج٨ٌز ٩ٌِو ؼجِم ثِْض ٍٿ ثٔضنّجنٌز  ألُضٴٌجس ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٍض ثټ٩ٽ

ٌثٳ، ٌثټرتخًٍز ٌثًط ثټعٵجٌٰز ثټ٩ ّز   .2008، مِؤ

ٌآل .7 ٌثَضؼصمج٨ٌزٌٌن: ٨دو هللا ًٍو ثټٹٌُضشٍ  ٍٿ ثټرتخًٍز  ، هثً مولپ إٗض ثټدفغ ٍض ثټ٩ٽ

هن ،1ثٖضٌسر، ٟ  ،.2005، ٨مجن ثًْض

ٍثنمولپ منجىؾ ثټدفغ ثټ٩ٽم٨ٍٙجٿ ٨دو ثټٍىجح خٍح:  .8  .2007، ؼ

 .1999، مٹصدز موخٍيل، ټٌدٌج، ٰٽّٱز منجىؾ ثټدفغ ثټ٩ٽم٨ٍٵٌپ ـّني ٨ٵٌپ:  .9

ور غ ثټ٩ٽمٍمن١ٶ ثټدفٸجًٻ خٍخٌ، شٌؼمز: مفمو ثټد٭وثهي:  .10 ًثِجس، ثټـٍ ، مٌٸَ ثټو

ٌخٌز، ٟ ٌنّج، 10ثټ٩ ٰ ،2007. 

ٌثًٌصَ، شٌؼمز: ِجٿ ٨مجً:  .11 ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌزمجهټني ٬ من١ٶ ثټدفغ ٍض ، منجىؾ ثټ٩ٽ

ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز ٌثټرتؼمز، ٟثټ٩ٽ ٌخٍ ټٽص٩ًٌذ   ، همٕٶ.1993، 1، ثٖضٌٸَ ثټ٩

ٌآلٌٌن:  .12 ٨ٌٽمفمو لٽٌپ ٨دجُ  ، هثً م ثټنٱْمولپ إٗض منجىؾ ثټدفغ ٍض ثټرتخٌز 

 .2007، ٨مجن، 1ثٖضٌسر، ٟ

ٌثٔض٨وثه ټٽمفجرضثسمفٍ مفمو م٩ّو:  .13 ٌخٍ ٸٌٱٌز ٸصجخز ثْضخفجط  ، ثٖضٹصذ ثټ٩

ٹنوًًز، 2ثټفوًغ، ٟ  .2000، ثِٔض

ٌثټٌِجبپ ممصجً إِمج٨ٌپ أخٍ ٩ٌٕٔ٪:  .14 ٌأِجټٌذ ٸصجخز ثټدفٍط  ثٖضنيؾ ثټ٩ٽمٍ 

 .2003، 2002 ، مرص،ثټ٩ٽمٌز م٪ ٨ٌٛ ټد٩ٞ ثْضخفجط ثټ٩ٽمٌز ثٖضنًٍٕر

ٍٰٶ خن ٨دو هللا خن ٨دو ثټٵجهً:  .15 ٌٸصجخز ثټٌِجبپ ثټ٩ٽمٌزم ، هثً منيؾ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ، 

ٌو، ٟ  .2011ثٖضٹٌمز،  مٹز ،1ثټصـٍ
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 أ . لويزة مصوبح 

 ختصص : علم االجتامع التنموة

 جامعة سكوكدة -قسم علم االجتامع

 مٵومز

ٍثىٌ  ثَضؼصمج٧مجس ٍض ٨ٽم من ثٖضّٽ          أن ثټدجـغ ًٌٰ َض ًّص١ٌ٪ أن ٩ًَٻ ثټ٥

ثټصٍ ًوًِيج ٨ن ٌِجٴيج ثټ٩جٿ، ًٌمّٺ خيج خيثشيج، ًٌٵٽديج ټٹٍ ًم٩ٝيج ټٽٱفٚ 

جٌِز ٌ ثٖضدجرش أمجٿ ٨ٌنًٌ، ًٌفٽٽيج إٗض مٌٸدجشيج ثِْض ٌىيث  شٱّريىج.، خ٭ٌٛ ٰيميج 

ٍثىٌ ثَضؼصمج٨ٌز ثټصٍ شصمٌَ خجټص٩ ٌثټصوثلپ،ًثؼ٪ ټ١د٩ٌز ثټ٥ ټيټٺ ًص٩جمپ  ٵٌو 

ٌثٖضٱجىٌم،  ٌثٖضنجىؾ  جب٢ ٨وًور ٸجټن٥ًٌجس  م٩يج ثټدجـغ ٩ًٌرب ٨نيج من لُضٻ ٌِ

ز خني خجَضنصٵجٻٌثټصٍ شّمق ټً  ٍثٴ٪ ثٖضٌن خجٖضٕٹٽز ثٖضوًٌِ (  ثټ )ثٖضٽمٍُ

ٌشٱّريىج. ٌثټ٩ٵپ)ثٖضؽٌه(،  ٌىټٺ ـصى ًصمٹن من ٰيميج 

جب٢ ٌمن ىيث ثٖضن١ٽٶ، ٰئن مّصٍَ ٰيم ثټدج    ٍثٴ٪ ًٌشد٢ خموَ ٴوًر ثټٍِ ـغ ټٽ

؛ ًِ ٌثٖضٕٹُضس ىٍ مج  ثٖضّصمومز ٨٘ض نٵٽ ٍثىٌ  ٰمج ًّص١ٌ٪ ثټ٩ٵپ أن ًٱيمً من ثټ٥

ٌمج شفمٽً من هَضَضس شصمجىش م٪ أخنٌصيج  ٌنٵٽً  جب٢ ثِص٩ٌجخً  شّص١ٌ٪ ىيو ثټٍِ

 ٨ٌنجرصىج.

ٍثٴ٪           ٌثټ ٌخ٢ خني ثټ٩ٵپ )ثټن٥ًٌز(  ً ٢ٌ  )ثټصفٵٶ(،ٌثٖضٱجىٌم شٕٹپ أىم ٌِ

ًثِصً، ٰيٍ ٸجٖضٱجشٌق ثټصٍ ًولپ  ـٌغ ٩ًرب ثټدجـغ من لُضټيج ٨مج ًًٌو ه

ٍنجشيج)٨نجرصىج(  ٌمٹ ٌهىج  و ٍثنديج ـٌ ٍث١ِصيج إٗض مٕٹٽز خفعً ًٌص٩ٌٯ ٨٘ض ؼ خ

َبٌجشيج.  ٌٸيث ؼ
 
 مجىٌز ثٖضٱجىٌم  -1

ٌثټوَضټٌز"     ٍٿ من ثټنجـٌز ثټٽ٭ًٍز  ى أٌ مّم ٨ن شٌٸٌذ ټ٭ٍي من١ٵٍ، ٩ًرب ثٖضٱي

پ ثټٽ٭ٍي  (،1م٩ني ًوٻ ٨٘ض يشء أٌ ٤جىٌر أٌ م٩نى") ٯ"مٱجىٌم" ٍض ثْ٘ض

ٍثءثټُضشٌنٍ ٩ًنٍ "٩ٰپ  ص ٌمؽٌهر شّمق 2")ثَـض ٍٿ ټٱ٦ ٩ًنٍ ٰٹٌر ٨جمز  ٌثٖضٱي  )

٨ٍجس ممصٽٱز.  ٍٿ ـٍٻ أخصؽمٌ٪ مٍٜ ج ٰٵو شمفًٍس ش٩ًٌٱجس ثٖضٱي مج ث١ُ٘ـض
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ج٠ز ثٖضُض  أنً" ًثٸٌز ثٖضصٕٹٽز خٍِ ٌثٔضه ـ٥ز ثٖضدجرشر ْضٸعٌ من مؤرش ثټًٍٙر ثټيىنٌز 

ٌثٴ٪ مٌوثن ثټدفغ")  (3ٌثـو من 

٥ز ثټ٩وًو من        ٍثميج مُـض ٍٿ ٸنصٌؽز ټ٩مٽٌز شؽًٌو ٴ ًصنجٌٻ ىيث ثټص٩ًٌٲ ثٖضٱي

ًثٷ  ٥ز إٗض خنجء ًٍ٘ر ىىنٌز ًصم إه ٍثٴ٩ٌز، خفٌغ شٱًض ىيو ثٖضُـض ثٖضؤرشثس ثټ

ٍث١ِصيج.  ٍثٴ٪ خ  ثټ

ٌټٽ٩ُضٴجس  "شًٍٙ ٸمج ش٩ٌٯ أًٝج خأنيج:       ٌمؽٌه ټ٥جىٌر أٌ أٸعٌ  ىىنٍ ٨جٿ 

ٍهر خٌنيج") ٍٿ ىٍ م٩نى ٨ٵيل مؽٌه،، (4ثٖضٍؼ ٨ٍز  ىيث ٩ًنٍ أن ثٖضٱي ًٌشد٢ خمؽم

ٍهر ٌٰمج خٌنيج. ٍثىٌ أٌ ټٽ٩ُضٴجس ثٖضٍؼ  من ثټمٙجبٚ ثٖضمٌَر ټٽ٥

ٍثٴ٪ ثَضؼصمج٨ٍ خمٕٹُضشً إ        ن ىيو ثٖضٱٌهثس ثټصٍ ن٩رب من لُضټيج ٨ن ثټ

ًثٸيج خنٱْ ثټ١ًٌٵز، ٌإنمج شمصٽٲ خجلصُضٯ ثٖضصمٙٙني  َضٌش٩ٵٌوثشً  ًصم إه

ٌمن ؼيز  ٌٸيث ثٖضص٩جًٕني م٩يج،  ٥ني   لٌَ، ٰجٖضٱجىٌم ټٌّض مفجًور شمجمج،أٌثٖضُـض

ٌش٩ٹْ ثټفٵٌٵز خٹپ أخ٩جهىج، ٍثٴ٪ ٸمج ىٍ،  ٌإنمج ىٍ خنجءثس مؽٌهر  ش٩رب ٨ن ثټ

أٌ شد٩ج ټ١ًٌٵز ، خيجًصفوه م٩نجىج ٜمن ثټٌّجٳ ثټ٩جٿ ټٽن٥ًٌجس ثټصٍ شٍؼو 

ٍهىج.  ٌؼ

 

ٍثٴ٪  -2 ٌثټ  ثٖضٱجىٌم ٌؼوټٌز ثټ٩ُضٴز خني ثټن٥ًٌز 

ٍثٴ٪  ټ٭ز ثټ٩ٽم ىٍ ثٖضٱجىٌم،       جب٢ ثټصٍ شصٌق ټٽدجـغ ثَضنصٵجٻ من ثټ ٰيٍ ثټٍِ

ٌٍٰ ټً ن١جٴج لج٘ج ًٕص٭پ ٨ٽًٌ ٌ  ثٖضٽمٍُ إٗض ثټ٩ٵپ ثٖضؽٌه أٌ ثټ٩ٹْ، ٰيٍ ش

ٌث٫ ،ُٰض خو ټ٩مٽٌز ثټدفغ"أن إَض أن ىيث ثْض  شٍؼً ٨مٽً ثټدفعٍ. لري َض  ًن١ٽٶ من ٰ

ٍٿ خصن٢ٌٕ ثټدفغ  أي أن  (؛5شٱ٩ٌٽً")ٌ  ثَضؼصمج٨ٍشّصنو إٗض لٽٱٌز ن٥ًٌز شٵ

خفجؼز هثبمز إٗض لٽٱٌز ن٥ًٌز شٍؼيً  ثَضؼصمج٧ثټدجـغ ثټ٩ٽمٍ لج٘ز ٍض مؽجٻ ٨ٽم 

 ٌ ٧ٍ خفعً،  ٍثنني ثټصٍ ش٩ٌنً ٨٘ض ثټٌٍٙض شفوًو مٍٜ ٌثټٵ ٌهو خجټٵٝجًج  ج٬ز شَ

ٌثټصفٵٶ  جبپ ثټصٍ ًفصجػ إټٌيج ٍض ٨مٽٌز ثَضلصدجً  ٌثټٍِ ٌثس  ٌشموو خجْضه ثٖضنجِدز ټً، 

ٍثٴ٪ ثَضؼصمج٨ٍ.  ٨٘ض مّصٍَ ثټ

ٍر ٌ         ٍثٴ٪  إٗض مفٺ ـٵٌٵٍ ټٽصفٵٶ من ٴ ٌمن ىنج شصفٍٻ ٨مٽٌز ثَضلصدجً ٍض ثټ

ٌمُضءمصً، ىيث من ؼيز، ن٥ًٌجس ٌمن ؼيز ألٌَ ، ٰئن ثټ مصجنز خنجء ثټّنو ثټن٥ٌي 

ٍثټذ ؼجمور َض شٵدپ ثټص٭ٌري،  ثَضؼصمج٨ٌز َثشيج ثټٱٹًٌز َض ٩ًنٍ ألوىج ٸٵ ٌشٹ خم

ٍٿ خً ثټدجـغ أن  ٨ٍٍ ثټيي ًٵ ٌثٖضٍٜ ٍث٨ٍ  ٌإنمج ًّص١ٌ٪ نٕجٟ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ثټ

ٌ ٩ًوٻ أٌ ًٌٰٞ،  ٍثىو  ٍء ثټٕ ٍٰٶ خٌنيج ٨٘ض ٜ ٍثٴ٩ٌز، أٌ ً ٌثټ ثټفؽؾ ثټ٩ٽمٌز 



85 

 ٍ ًثٰوث ميمج ًّجىم ٍض ش١ إن ىيو ثټ٩ُضٴز  ًٌىج ًٌٍجهر ٸٱجءشيج؛ٌٰٙدق خيټٺ 

ٍثٴ٪ ٌثټ شٹٕٲ ٨ن ٴٌمز -خ٭ٞ ثټن٥ٌ ٨ن نٵ١ز ثَضن١ُضٳ-ثټؽوټٌز  خني ثټن٥ًٌز 

ٌثټن٥ًٌز  ؛ر ټٽمٱجىٌمٸدري  ٍمج،  ٍنيج أـو مٌٸدجس ثټن٥ًٌز ثټ٩ٽمٌز ٨م ٩ٰوث ٨ن ٸ

ج، ٍټٍؼٌز لٍٙ٘ ٌ ٍثٴ٪ إجبپ ثټصٍ ًولپ من لُضټيج ثټدجـغ ٰئنيج ثټٍِ ثټٍِّ ٗض ثټ

جٰز إٗض أنيج شن١ٍي ٨٘ض أخ٩جه ن٥ًٌز  ج٨ٍ خمٕٹُضشً ٌ ش٩ٵٌوثشً،ثَضؼصم خجٜٔض

ٌثً؛ ٌثٴ٩ٌز مص٭رير خجِصم ټيټٺ نؽو أن م٥٩م ثټٹصجخجس ـٍٻ منيؽٌز ثټدفغ  ٌ

 .ثټ٩ٽمٍ لج٘ز ٍض ٨ٽم ثَضؼصمج٧ شمٙٚ ټيج ٴّمج ميمج

ٍثٴ٩ٌز ٨نو ثټٵٌجٿ خجټدفٍط ٌهَضَضشيج ثټ  ٌشؤٸو ٨٘ض رضًٌر شفوًو أخ٩جهىج ثټن٥ًٌز 

ٌثٴ٪ ثٖضٕٹُضس ثټدفعٌز  ٌثء  ٨ٌٍز ٍض ثِصٵ ٌثٖضٍٜ ًثِجس ـصى شصفٵٶ ثټوٴز  ٌثټو

ٍٻ إٗض نصجبؾ أٸعٌ ٘وٴٌز ٌ  ٌثټ٭ٌٛ من ٸپ ىټٺ ىٍ ثټٍ٘ ور ثټٱيم ټيج،  ٌـٌ

مى ټٹپ م٩ّى خفعٍ. ٌىٍ ثټيوٯ ثَِض ٍظٍٳ ٌٰيج   م
 
ٍث٧ ثٖضٱجىٌم ٍض ثټدفغ  -3  :ثَضؼصمج٨ٍأن

ًث ميمج ٍض شو        ٌنيج ٨ٽم شٽ٩ذ ثٖضٱجىٌم هٌ ٍٿ ،  ٍر ثټ٩ٽمٌز ْضي ٨ٽم من ثټ٩ٽ ٨ٌم ثټٵ

ٌثِص١ج٧ ثټدجـعٍن شنمٌز  ثٔضؼصمج٧، "ٰٹٽمج ش١ًٍس ٌ٘ج٬ز ثٖضٱجىٌم ٍض ثټ٩ٽم ، 

ًشيج ٨٘ض ـپ ثټ٩وًو من  ٌٴو ًثس ؼوًور، هٻ ىټٺ ٨٘ض شٵوٿ ثٖض٩ٌٰز ثټ٩ٽمٌز  شٍٙ

جُ، شمصٽٲ ثٖضٱجىٌم ٍض ثټ٩ٽم شد٩ج ټ١د٩ٌص.  ٨(6ثٖضٕٹُضس") يج ٌ ٠ًٌٵز ٘ض ىيث ثِْض

٨ٍني  ٌٸيث مّصٍَ ثِصموثميج ٍض ثټدفغ. ٌ أ٬ٽذ ثټدجـعني ًمٌٌَن خني ن ٌ٘ج٬صيج 

 أِجٌِني ټٽمٱجىٌم:

َض   :مٱجىٌم ٨جمز -أ

ٍټو ٨ن ثَضن١دج٨جس         ٌىٍ مٱجىٌم ن٥ًٌز ٨٘ض هًؼز ٸدرير من ثټصؽًٌو، شص

ٌثټمربر ثٖض٩ٵور، ًثٷ   ثټن٥ًٌز، نّجٳٍض ثْض  شٕ٭پ مٹجنج ميمج ٰئنيج٨ٌٽًٌ  ٌثٔضه

ٌشٙنٱيج، ٍثىٌ  ٍثنذ ثټ٥ ٸمج شفوه  ٌشفوه ثْض٠ٌ ثټصًًٍٙز ټٽدفغ ثټصٍ ش٩رب ٨ن ؼ

ٌ ث ًشدج٠ٌز ٌٰمج خٌنيج  نيج مٱجىٌم شص٩وَ إ ،ىٍ ش٩دري مٍؼَ ٨ن ثټفٵجبٶټ٩ُضٴجس ثَض

ٌثٖضٹجن، ٌه ثټَمجن  ٍٿ ثٖضؽصم٪  ٌ مؽصم٪ لجٗ؛أَض شٌشد٢ خفجټز لج٘ز  ـو ٸمٱي

ٍٿ ثټٵٌمز ٌمٱي ٍٿ ثټن٥ًٌز   .ٌمٱي

ٌثٖضٕٹُضس ثټصٍ            ٍثىٌ  إن ىيو ثٖضٱجىٌم ًّصموميج ثټدجـغ ثټنجٴو ٍض شنجٌٻ ثټ٥

ٍثٴ٪  ټصفٵٌٶ ثټٱجبور من  ٍثنذ ثټ ٌثټصٍ ٩ًرب من لُضټيج ٨٘ض ؼ ًثِصيج،  ٍٿ خو ًٵ

ٌثِصعمجًىج ثِ ٌ ثټن٥ًٌز ثټ٩ٽمٌز  ًث لٙدج  ًّجىم ٍض ش١ًٌٍىج  ًٍجهر ٸٱجءشيج، صعمج
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ٌىٍ شفصجػ إٗض ٨مٽٌجس شٱٹٌٺ ، ٌ ثٖضٱجىٌم ثټصؽًٌوًزأ زشّمى أًٝج ثٖضٱجىٌم ثټن٥ًٌ

ٍټٌصيج. م ٍمٌصيج ٌٔ ٌث ټ٩م ٥ز ن٥  ٠ًٍٽز ټصٵًٌديج من مّصٍَ ثٖضُـض
 

 :مٱجىٌم لج٘ز -ظجنٌج

ٌٰٵج ٖض٩جًري        ٍثٴ٩ٌز، ٌ"ش٩ٌٯ خ١ًٌٵز مدجرشر  ٌىٍ مٱجىٌم شٕري إٗض ثټّمجس ثټ

ٌش٩ًٌٱيج خ١ًٌٵز مدجرشر، خم٩نى ش٩ ٥جس  ٌثٜفز شٙنٌٲ ثٖضُـض ًٌٱيج خ١ًٌٵز 

ٌثبٌز") ٍء شٍؼٌيجس ثْـض (؛7ٌإؼ ثط  وإىن ٰيٍ ش٩مٌم أٌيل خ٢ٌّ ًفَوه ٨٘ض ٜ

ٌٴٌجُ  ٲ  ٌىٍ ىثس ٴٌمز ٸدرير ٍض ثټدفغ ْضنيج شّج٨و ٍض شفوًو ٌٌ٘ ٍٴجب٪؛  ٌثټ

ًثِز.  ٧ٍ ثټو ٍثىٌ مٍٜ  ثټ٥

ٍث        ٌثبٌز شٵ٪ ٍض ثٖضّصٍَ ثْضهنى من ثټد٩و ٨ن ثټ ٴ٪ ٨ٌٽًٌ ٰئن ثٖضٱجىٌم ثٔضؼ

ٌثٴ٪ ثټدفغ، شصمٌَ  ٌشفمپ م٩جنٍ ثٖضٱٌهثس ثٖضّصٵجر من  ٌخجټصجيل ٰيٍ أٴٌح منً 

ٍنز خ٥ٌٌٯ  ٌىٍ مؤٴصز مٌى ٌثٖضٹجن  ٌشصأظٌ خ٩جميل ثټَمجن  ٌز ثَضؼصمج٨ٌز  خجټمٍٙ٘

وثط ثټدفغ،  .ٌمن أمعٽصيج ؼنٍؿ ثْـض
 
 ؼصمج٨ٍ:شفوًو ثٖضٱجىٌم ٍض ثټدفغ ثَض  -4

ٌټز ثټوٴٌٵز : ٩ًٌٲ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ خأنًًصٱٶ ثټٹعري من ثټوثًِني ٨٘ض ش       "ثٖضفج

ٌشفريىج") پ إٗض ـٽٍٻ ثٖضٕٹُضس ثټصٍ شؤًٳ ثټدرشًز   .(8ثټنجٴور ټٽصٍ٘

ٍخز ،ًص١ٽذ ث٨صمجه ل١ز        ٍث٘ٱجس ثټنؽج٨ز ثٖض٬ٌ ٌخم ٍٻ إٗض ىيو ثټفٽٍٻ  إن ثټٍ٘

ٍر ثٖضنيؽٌز؛ شف٥ى ٌٰيج ثٖضٱجىٌم خمٹجنز مٌٸًَز٨مپ شصّم خجَض  ٌثټٵ ؛ شّجٳ ثټن٥ٌي 

ٍٿ ًٌٰ خٝد٢ ثٖض٩نى ثټيي ًٕري إټًٌ  خفٌغ ًمٙٚ ټيج ثټدجـغ مٹجنج لج٘ج، ًٵ

ٍٿ؛ ًثٸيج  –٬جټدج –ٰجٖضٱٌهثس ثټصٍ ٩ًرب من لُضټيج ٨ن مٕٹٽز ثټدفغ َض ًصم  ثٖضٱي إه

ٌٸيث ثٖضص٩جًٕني  ٥ني  ٌثٖضُـض خنٱْ ثټ١ًٌٵز، ٌإنمج شمصٽٲ خجلصُضٯ ثٖضصمٙٙني 

ٍٿ ث ٌق ثٖض٩نى م٩يج. إن ثٖض٩جنٍ ثٖضصدجًنز ټٽمٱي ٌشٍٜ ٍثـو شٽَٿ ثټدجـغ خصفوًو  ټ

ٌثٖض٩نى ثټيي  ثټيي ًٵٙوو؛ ـصى َض ًٵ٪ ىنجٷ لٽ٢ خني ثٖض٩نى ثټيي ًفمٽً ٍض ىىنً 

 ًٵٙوو ثِضلٌٌن.

إن ىيو ثٖضٌـٽز من ثټدفغ ٨جهر مج شأشٍ ٜمن ثٖضّصٍَ ثټ٩مٽٌجشٍ من شفوًو           

. نصٵجٻ من ثټ٩جٿ إٗض ثټمجٗ أٌ منأي ٨نو ثَض  ثٖضٕٹٽز؛ ٌٴو  ثٖضؽٌه إٗض ثٖضٽمٍُ

شؽجو ثټصنجٌٻ ثټن٥ٌي ٖضٕٹٽز ثأ١٨ٌض ٨ور شّمٌجس ټييو ثٖضٌـٽز شد٩ج َضلصُضٯ 

"ثٔض٠جً ثٖضٱجىٌمٍ"، "ثټفٵپ ثټوَضيل ټٽؽيجٍ  ثټدفغ؛ ٰنؽو منيج: "شفوًو ثٖضٱجىٌم"،
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ًؼز أن "مؤټٱٍ ٸصذ ثٖضنيؽٌز ټم . إٗض ه"ثټرتِجنز ثٖضٱجىٌمٌز"...ثټن ثٖضٱجىٌمٍ"،

 ٍ  .(9ث من إًؽجه ثشٱجٳ خمٍٙٗ ٨دجًر مٕرتٸز ټصفوًو خنجء ثٔض٠جً ثټ٩ميل")ًصمٹن

ًوٻ ٨٘ض يشء  ؼصمج٨ٍ،إن ىيث ثټصن٧ٍ ٍض شّمٌز ىيو ثٖضٌـٽز ثٖضيمز من ثټدفغ ثَض 

ْضنيج شفوه ثشؽجو مّجً ثټدفغ  ٌثـو ىٍ ثټٵٌمز ثټٹدرير ثټصٍ شن١ٍي ٨ٽٌيج،

ٽز ثټصٍ شف ٌشٙدق خمعجخز ثټدٍ٘ ٌبٌٌّز ټٽ٥جىٌر ٌمٌؼ٩ٌصً ثټن٥ًٌز،  وه ثٖض٩جټم ثټ

 مفپ ثټدفغ.

ٖض٩نى ثټيي ٰٵو" ًصفو ط ثټٕمٚ ٨ن م٩نى ٍض ىىنً ٬ري ث ،من ؼيز ألٌٌَ 

 ٌ ٌق" ثٖضٱجىٌم ټٌمعپ رضًٌر منيؽٌز ًصفوط ٨نً ٔمٚ آلٌ،  ىنج ًأشٍ "شٍٜ

َهىٌ ٍض ثْضمز خأرسىج") ًٌدٵى ثټيوٯ     (. 10ٌم٩ٌٌٰز إىث أًًو ټٽفٌجر ثټ٩ٵٽٌز أن ش

جيس ټ ٍهر  صفوًو ثٖضٱجىٌم؛ثِْض ٌثٯ ثټدفغ، ٌ"ىټٺ خجټ٩ ىٍ لٽٶ ټ٭ز مٕرتٸز خني أ٠

ٌثټصفوًو") ًثِز  ٍث ټيج خجټو  (.11إٗض ثٖضؤټٱني ثټيًن ش٩ٌٜ

ٌٍٰو ثټن٥ًٌز من          ٍثميج ثٖضٹصّدجس ثټن٥ًٌز؛ أي مج ش إن شفوًو ثٖضٱجىٌم ٴ

ٍثىٌ، شمض ٌ٘ج٬صيج ٨ن ٠ًٌٶ م٩ّى ٨ٽمٍ ًف٥ى خجټٵدٍٻ ٍمجس ٨ن ثټ٥  م٩ٽ

جٰز من ٴدپ  ٨رتثٯ من ٴدپ ثٖضمصٙني)ثټص٩ًٌٱجس(.ٌثَض  م٪ إمٹجنٌز ثټص٩وًپ أٌ ثٜٔض

ٍثټذ ؼجمور ٸمج   ِٽٱنج.أثټدجـغ ْضنيج ټٌّض خٵ

 خنجء ثٖضٱجىٌم: -5

ٍث١ِصيج ٨٘ض           ز ًص٩ٌٯ خ ٌثء ًّمق ټٽدجـغ خص٩ٌني مؤرشثس مٽمٍِ ىٍ إؼ

ٌث ٌثٖضؤرشثس ىٍ لٙجبٚ  ًثِصيج،  ٍٿ خو ٴ٩ٌز لجټٌز من ثټصؽًٌو، ثټ٥جىٌر ثټصٍ ًٵ

 ٌ ٥ز  پ إټٌيج ثټدجـغ ٨ن ٠ًٌٶ ثٖضُـض ٸمج ًمٹن شو٨ٌميج  ِص١ُض٨ٌز،ثٖضٵجخُضس ثَض شٍ٘

ًثِجس ثټّجخٵز.خجَض  إن ىيو ثټ٩مٽٌز رضًًٌز ؼوث ، لج٘ز ٍض ثټدفغ  ٨صمجه ٨٘ض ثټو

ٍمز مٱجىٌم ٔوًور ثټصؽًٌو شولپ ٍض ثَض  ؼصمج٨ٍ ثټيي ًصٹٍن ٍض ٬جټدٌصً من من٥

ٍثٴ٪ أظنجء ثټصفٵٶ خنجء ثٖضٕٹٽز ٌثءثس شٵًٌديج من ثټ ٌشص١ٽذ من ثټدجـغ ثټٵٌجٿ خئؼ  ،

ٌق ټيټٺ: ٌٌٰمج ًيل شٍٜ  منيج، 

ٍٿ: -6  ثټوًؼز ثټصؽًٌوًز ټٽمٱي

ٍٿ خدنجبيج ٍض ٌِجٳ  ٩ًرب ثټدجـغ ٨ن مٕٹٽز ثټدفغ خٌٙ٭ز ثٖضص٭ريثس،         ًٌٵ

ًّصموٿ شٱج٨يل ش٩ٹًّ ٨ُضٴجس من١ٵٌز ًمٹن ثلصدجًىج. ټصفٵٌٶ ىيث ثټ٭ٌٛ 

 ٴو ًّصند١يج من ثټن٥ًٌجس ثټ٩ٽمٌز ٰصٌّمى ثٖضٱجىٌم ثټنّٵٌز، ثټ٩وًو من ثٖضٱجىٌم؛

ٍث١ِز ثَض  ٍثٴ٩ٌز خ ٥جس ثټ ٍء ثٖضُـض ٌثء ٰصّمى ثٖضٱجىٌم ٌٴو ًدصو٨يج ٨٘ض ٜ ِصٵ
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َټز ) ٻ خوًؼز شؽًٌوًز ٸدرير ش٩رب (.12ثټ٩مٽٌز ثٖضن٩  ٨نيج ثٖضّجٰز ًصمٌَ ثټن٧ٍّ ثٌْض

ٍثٴ٩ٌز ټييث ثٖض٩نى؛ٌثټ خني ثٖض٩نى ثټ٩ٵيل وثس ثټ ّّ ٌټيټٺ ٩ًمپ ثټدجـغ ٨٘ض  صؽ

، من لُضٻ ثټص٩دري ٨ن ثٖضٱجىٌم ثٖضٌٸًَز خمٱجىٌم  ثَضنصٵجٻ من ثٖضؽٌه إٗض ثٖضٽمٍُ

ٍٿ ثٖضٌٸَي") ٨ٌٌٰز ش٩ٹْ ز أٸعٌ ټٽمٱي ٌجس أٌ ٘ٱجس مٽمٍِ (. إن 13"لٍٙ٘

ٍٻ إټٌيج ًصم ٌثټٍ٘  ، ٨رب ِٽّٽز  ىيو ثټٙٱجس شٍؼً ثټدجـغ أظنجء ثلصدجًو ټٽٱٌٌٛ

ٍٿ،  من ٨مٽٌجس ثټصٱٹٌٺ )ثټصفٽٌپ( ٴو ش١ٍٻ أٌ شٵرص شد٩ج ټٽوًؼز ثټصؽًٌوًز ټٽمٱي

ٌٍٰىج ټً ثټص٩ًٌٱجس. ٌ  ًٌصفٙپ ثټدجـغ ٍض ٸپ مّصٍَ ٨٘ض أخ٩جه ش خجټيٸٌ ىنج  ثؼوً

أن ثټدجـغ ًٽصَٿ خصٍؼٌيجس ثټمٽٱٌز ثټن٥ًٌز ثټصٍ شّصنو إټٌيج مٕٹٽز ثټدفغ ٍض 

ٌث ٌثټصٍ ًّصمٌػ منيج ثٖضؤرشثس ثټصٍ ٌِّصموميج ٍض ش٩ٌني ثْضخ٩جه ثٖضيمز  جٌِز،  ِْض

ٌثبٍ ثټيي ٌٍِؼيً أظنجء ٨مٽٌز ثټصفٵٶ. ٍٿ ثٔضؼ  خنجء ثٖضٱي

ٌثټدجـعٍن،         ٍٿ ىٍ شفوًوثس ټمٙجبًٙ ًٵوميج ثټ٩ٽمجء  إن ش٩ًٌٱجس ثٖضٱي

ٌىيو ثټمٙجبٚ ٴو شمصٽٲ ٌٰمج خٌنيم؛ ممج ًؽ٩پ ىيو ثټص٩ًٌٱجس ٬ري ؼجم٩ز ٌ َض 

ٌثٍ مج شٱجٳ هثبمج،خجَض  شف٥ى ىٍ أِجيس ٜمن  ًٌؽذ ٨٘ض ثټدجـغ أن ًؽصيو ٍض إخ

ٍٿ، ٌثبٍ ټٽمٱي ٽٌز ټٽص٩ًٌٲ ٸأِجُ ټٌٙج٬ز ثټص٩ًٌٲ ثٔضؼ ٌٰؽذ أن  ثْضخ٩جه ثْ٘ض

ٌثبٍ ټيج؛ثًٹٍن ىنجٷ  ٌثټصنجٌٻ ثٔضؼ  شٙجٻ خني ثٔض٠جً ثټن٥ٌي ٖضٕٹٽز ثټدفغ 

ٍىػ ثټصفٽٌپ، ٍٴ٧ٍ ٍض ٌٰصفٵٶ خيټٺ شٹجمپ نم  ثټم١أ ثټيي ًمٹن أن ًنٕأ ًٌُصؽنذ ثټ

ٌخ٫ٌ" ٌٰمج ٍش  ًيل: من ظُضظز مٙجهً ـّوهىج "

ٍث١ِز ثټ٩مٽٌز  - ٌثِ٪ أٸعٌ ممج ٩ًٌٛ خ ٨نومج ًٹٍن ثٖض٩نى ثټصؽًٌوي 

ٌثبٌز.  ثٔضؼ

ٍث١ِز  - ٪ موَ من ثٖض٩نى ثٖضصٝمن خ ٌثبٍ أٌِ ٨نومج ًٹٍن ثټصنجٌٻ ثٔضؼ

ٍٿ.  ثٖضٱي

ني أن أًج منيمج َض ًمعپ ٨نومج ًٍؼو ثټصٵجء ٍض ثٖض٩نى خني ثٖضص٭ريًن ٍض ـ -

 (14ثِضلٌ.)

ٍثح ثَض  إن ىيث َض ٩ًنٍ أن          ٌأن أخ ؼصيجه ٍض إنصجػ ثٖضٱجىٌم  ٴو أ٬ٽٵض نيجبٌج، 

ٍمز ثٖض ٌټٹن من١ٶ ثَض من٥ ٸصٕجٯ ثټ٩ٽمٍ ٠ًٌٵً ٔجٳ ٠ًٌٍپ ٱجىٌم ٴو ثٸصمٽض، 

ٍٻ إٗض ٌ٘ج٬جس ؼوًور شف  لصٙجٗ. خجټٵدٍٻ من أىپ ثَض  ٥ىټٽٍ٘
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ٌ أخ٩جه ثٖضٱ -7 ٍٿ   مؤرشثشً:ي

ٌثټيي ًٕري إٗض مّصٍَ         ٍٿ  ٍثنذ ثٖضٱي ٍنجس أٌ ؼجنذ من ؼ "ثټد٩و ىٍ أـو مٹ

ٌثٴ٪ ىيث ثْضلري") ٌأ٨ٵو من 15م٩ني من  ٍثؼو ٍض مّصٍَ أخ٢ّ من ثټٱيم  ( ًص

ٌٴو شٙجهٯ  صٵجٳ ثْضخ٩جه،  ًث ظًٌج َٔض ٥ز ، ش٩صرب ثټص٩ًٌٱجس ثٖضؤٴصز مٙو ثٖضُـض

ٍٿ، خم٩نى شفصجػ إٗض ٨مٽٌجس جء ٨مٽٌز ثټصٱٹٌٺ نظأثټدجـغ  أخ٩جهث من ٠د٩ٌز ثٖضٱي

ٍٻ إٗض مّصٍَ ثٖضؤرش" ٌىٍ ٨نرص ټد٩و مج ًمٹن أن  شٱٹٌٺ ألٌَ ـصى ثټٍ٘

ٍثٴ٪") ٦ ٍض ثټ ًثِز  إن شفوًو ثٖضؤرشثس ٩ًصمو ٨٘ض مج (.16ًُـض ٌثټو ٥ز  ٌٍٰو ثٖضُـض ش

ص١ُض٨ٌز من خٌجنجس، ٌه  ثَِض ًثٰوث مٱٌوث ًَ ًثِجس ثټّجخٵز  ثټدجـغ ٸمج شمعپ ثټو

ٌ خمؤرشثس ىثس هَضټز ٸدرير ټٽدجـغ ٍث١ِز .  ًصم ثټص٩ٌٯ ٨٘ض ىيو ثٖضؤرشثس خ

جًر إٗض  ٌثٴ٩ٌز. شؽوً ثٔٔض ٩ٌز  ٽز ټٽمؤرش ٸٍٜ ٨ُضمجس هثټز شّمق خصٵوًم ـٍ٘

ٍثـو ٌٰؽذ ٨٘ض ثټدجـغ  ٌشد٢ خ٩وه ثٖضؤرشثس ثټصٍ ًصٝمنيج ثټد٩و ثټ نٵ١ز ميمز ش

 ًيل: أن ًصٵٌو خمج

ٌثټٱٙپ  ؛مًٌٌَزن شٹٍن ىيو ثٖضؤرشثس شأ - خم٩نى شّمق خجټص٩ٌٯ ٨ٽٌيج 

 ،خٌنيج أي ټٹپ خ٩و مؤرشثشً ثټمج٘زٌٰمج 

ٌثـو ْضن ىټٺ ٌِٹٍن لجه٨ج، خپ ًٌٸَ ٨٘ض ٨وه  َض - ًٹصٱٍ ثټدجـغ خمؤرش 

ٌش٩رب ٨نً. ٌه ثټد٩و   ٸجٯ من ثٖضؤرشثس ش٭١ٍ ـو

ٸجن ٨وه ثٖضؤرشثس ٸدريث ،ًّص١ٌ٪ ثټدجـغ شؽم٩ٌيج ٍض هَضبپ شد٩ج  إىث -

ٍث٧ من ثٖضؤرشثس شد٩ج ټصٱٌةصيج ٌ ىٍ  ج؛ټ١د٩ٌصي ـٌغ شٍؼو ٨ور أن

ٌثټرتشٌدٌز. مٌز    ثټ٩وهًز، ثِٔض

 لجشمز:

ٌٸٌٱٌز ثټص٩جمپ م٩يج          ٍث٨يج  ٌأن َضشيج  خ٩ومج ثِص٩ٌٜنج ثٖضٱجىٌم من ـٌغ موټ

٥جس ثټ٩مٽٌز ټٹٌٱٌز شفوًو ثٖضٱجىٌم  ٍض ثټدفغ، ٨ٍز من ثٖضُـض ًمٹن شٵوًم مؽم

 ًيل: ٌخنجبيج ٸمج

ٍثن  .1 جٌِز من مٕٹٽز ثټدفغ)ثټ٩ن ٌثػ ثٖضٱجىٌم ثِْض شّجؤَضس  –ثِصم

ٹجټٌز  .ثْضىوثٯ( -ثٔٔض

ٍٿ خجَض شٵ .2 ٌټٌز ټٹپ مٱي ٨صمجه ٨٘ض إِيجمجس ثټ٩ٽمجء وًم ش٩ًٌٱجس أ

ٍٿ. ٍث ټٽمٱي  ٌثٖضمصٙني ثټٽيًن ش٩ٌٜ
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ٌثػ مج ىٍ أِجيس ٌٰيج أي  .3 صم ًنصيج َِض ٌمٵج ٌمنجٴٕصيج  شٵٌٌم ثټص٩ًٌٱجس 

 أِجٌِز ظم ظجنًٍز.شٱٹٌٹيج إٗض أخ٩جه 

ٌثټدفغ ٨ن ثٖضؤرشثس خجَض  .4 ټز ٨صمجه ٨٘ض ٨ُضمجس هثشٱٹٌٺ ىيو ثْضخ٩جه 

ًثِجس ثټّجخٵز ًثِز ثَض -)ثټو  ِص١ُض٨ٌز(.ثټو

ٍء ثٖضؤرشثس أٌ ثټوَضبپ. .5 ٌثبٍ ٨٘ض ٜ  خنجء ثټص٩ًٌٲ ثٔضؼ

  



91 

ٍثمٖ:  ثټي

ٌثبٍ،1) ًعز ٍض ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ثْضٸجهًمٍ ومنيؽٌز ـ (٠جًٳ ٨دو ثټفمٌو ثټّجم

 ً ٍثً، ٗ  ثِجس ثټؽجم٩ٌز ثټ٩ٽٌج،ټٽو  . 61هثً ثْضن

(2)Sous la direction d’André Akoun et Pierre Ansart, Dictionnaire 

de Sociologie ; le Robert/Seuil ; 1999 ; p100 

هن هثً ثټرشٌٳ، ،1ٟ ؼصمج٧،منيؽٌز ثټدفغ ٍض ٨ٽم ثَض  (م٩ن لٽٌپ ٨مٌ،3)  ،ثًْض

2004، ٗ56 

ٌآلٌٌن، شٌؼمز (مًًٍْ أنؽٌُ،4) ٌثٌي  منيؽٌز ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٍض  خًٍٍو ٘ف

ٍٿ ثٔضنّجنٌز، شوًًدجس ٨مٽٌز، َثبٌ، ثټ٩ٽ  158ٗ ،2004 هثً ثټٵٙدز ټٽنرش، ثټؽ

 46ٗ مٌؼ٪ ِدٶ ىٸٌو، (م٩ن لٽٌپ ٨مٌ،5)

ٌثٖضنيؾ ثټ٩ٽمٍ، هثً ثٖض٩ٌٰز ثټؽجم٩ٌز،٨ٽم ثَض  (مفمو ٨يل مفمو،6)  ؼصمج٧ 

ٹنوًًز،  90ٗ ،1986 ثِٔض

ثټوثً  ؼصمج٨ٍ،٠ٌٳ ثټدفغ ثَض  ثټدنجء ثٖضنيؽٍ ټ٩ٽم ثَضؼصمج٧، ٔصج،(ثټٌّو ٨يل 7)

ٌثټصًٍٍ٪،  93ٗ ثټ٠ٍنٌز ټٽنرش 

ٍټو ح ٰجن هثټني،8) ٍٰٽٍ آلٌٌن، شٌؼمز (هًٍخ منجىؾ ثټدفغ ٍض ثټرتخٌز  مفمو ندٌپ ن

 25ٗ ،2008 مٹصدز ثْضنؽٽٍ ثٖضرصًز، ٨ٌٽم ثټنٱْ،

(9)Mace Gordon, Petry François ,Guide d’élaboration d’un projet de 

recherche en sciences sociales,3èmeédition ,Québec, De Boeck 

université ,Presses de l’université de Laval,2000,p51 

ٍثًٌز ٰٽّٱٌز"،10) ًثِز ثٖضٱجىٌم من  ثټّنز  إُِضمٌز ثٖض٩ٌٰز، (ُ٘ضؿ ثِمج٨ٌپ، "ه

 .12ٗ ،1997 ثټ٩وه ثټعجمن، ثټعجنٌز،
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ٌثهي،(٩ٌِو 11ِ) ٱٙز ؼ ٌثټٌِجبپ  د٩ٍن ـٌ ٌثس  ثټوټٌپ ثٖضنيؽٍ ٍض إ٨وثه ثٖضيٸ

 .127ٗ ،2012 هثً ثټٵٙدز ټٽنرش، ؼصمج٧،ثټؽجم٩ٌز ٍض ٨ٽم ثَض 

 .159ٗ مٌؼ٪ ِدٶ ىٸٌو، (مًًٍْ أنؽٌُ،12)

(13)Mace Gordon, Pétry François ; op.cit, p.50. 

 .94ٗ مٌؼ٪ ِدٶ ىٸٌو، (٨يل ٔصج،14)

 .160ٗ  ِدٶ ىٸٌو، مٌؼ٪ (مًًٍْ أنؽٌُ،15)

 .161ٗ  (ثٖضٌؼ٪ ثټّجخٶ نٱًّ،16)
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 الدراساث السابلت وأهميتها في البحث الاحتماعي

 أ. عبد النور لعالم

 أستاذ مساعد )أ( قسم علم االجتامع احلرضي

 -2-سطوف -جامعة حممد دني دباغني 

 
 مٵومز

ٍثس        ٌثټدفٍط ثټّجخٵز من أىم ثټم١ ًثِجس ثټّجخٵز  ٌثـپ ثټصٍ َض  ش٩صرب ثټو ٌثٖض

ٌثَض٠ُض٧ ٨ٽٌيج أٌ ٨ٌٜيج أٌ ش٤ٌٍٱيج،  ٌثؼ٩صيج  ٍثء خم ًند٭ٍ ټٽدجـغ إىمجټيج، ِ

ٌثءر  ًثِجس ٴ ٌثءر شٽٺ ثټو ٬ٌريىج إٗض ٴ ٌثٔضنّجنٌز  ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز  ٌٰٽؽأ ثټدجـغ ٍض ثټ٩ٽ

ٽض إټٌيج،  جٰز إٗض شفوًو ثټنصجبؾ ثټصٍ شٍ٘ شفٽٌٽٌز من أؼپ ثِصمُٗض ثټ٩رب خجٜٔض

ًثِجس ًصمٹن ثټدجـغ ټٹٍ شٕٹپ ټ ٌثؼ٩ز شٽٺ ثټو ً ثن١ُضٴز ٘فٌفز ٍض خفعً، ٰم

ٌثٜق أٸعٌ، ٌشفوًو أخ٩جهىج خٕٹپ  ٌهو خجْضٰٹجً  من خٽًٍر مٕٹٽز خفعً  ٸمج أنيج شَ

ٌثءثس ثټصٍ ًمٹن أن ًّصٱٌو منيج، ٸيټٺ ًيىذ ثټدجـغ إٗض ٨ٌٛ ىيو  ٌثٔضؼ

 ً ًثشً مٵج ٌشربًٌ ثلصٌج ًنز  ًثِجس من أؼپ ش٤ٌٍٱيج أي ٖضٵج نز خمج ؼجء ٍض شٽٺ ثټو

ًنز نصجبؾ شٽٺ  ًثشً ٌٍض ثْضلري ًصم مٵج ٍر ٨ٽمٌز َضلصٌج ٌٴ ًثِجس ٔض١٨جء ـؽز  ثټو

ٍثس ٌٰٶ ٨ور ل١ ٍث٘پ إټٌيج،  ًثِجس خجټنصجبؾ ثٖضص  :ثټو
 
ًثِجس ثټّجخٵز: .0 ٍه خجټو  مج ثٖضٵٙ

جس ثټؽجم٩ٌز ٍض ثټٵ١ٌ ثټيي           ٌثْض٠ٌـٌ ٌثټٌِجبپ  ًثِجس  ٍه خيج ثټو ثٖضٵٙ

٨ٌٽٌٺ أن ش١ٽ٪ ؼٌوث من لُضٻ مصجخ٩صٺ أ ،ش٩ٌٖ ًٌٰ ٌ ثْضٴ١جً ثٖضؽجًٌر أٌ ثټد٩ٌور، 

ٌثَض٠ُض٧ ٨٘ض  ٧ٍ خفعٺ إن ٸجن ِدٵٺ خجـغ ًٌٰ، ټيټٺ ًند٭ٍ خيٻ ثټؽيو  ٖضٍٜ

ًثِجس ثټ ٍث٘پ ٨٘ض مّصمٽٙجس ثټٌِجبپ  ،ّجخٵزثټو من لُضٻ ثَض٠ُض٧ ثٖضص

ٍٴٲ ٩ًٙذ شًٍٙو. جس شؽندج ٖض ًثِ قأن ثٖضٌؼ َضإ ٌثْض٠ٌـٌ ز خ٩و مًض ٨رش أن ثټو

٬ٍجس  ٌنصجبؽيج، ًٌمٹن ټٽدجـغ أن ًٵوٿ ثٖضّ ٍثس، شٹٍن ٴو ثِصنٱيس أىوثٰيج  ِن

ًثِز ٌإ٠جًىج ثټن٥ٌي،  ٍثن ثټو ٧ٍ نٱًّ، من لُضٻ ٨ن ًثِز ثٖضٍٜ ثټصٍ ه٩ٰصً ټو
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٨ٌٽًٌ  ًثِجس ثټّجخٵز  ٌىٍ ًوًػ ثټو ٌثټدجـغ  ٌثِصنصجؼجشيج،  ٌمنيؽيج  ٌأىوثٰيج 

فج ثَضلصُض  ٍىٌي.منجٴٕصيج شٱٌٙٽٌج مٍٜ  (1)ٯ ثټؽ

ٌثءثشيج ًٕٹپ ټوَ ثټدجـغ ثټٵنج٨جس ثټصجمز  ٌٴ ًثِجس ثټّجخٵز  ٰجَض٠ُض٧ ٨٘ض ه

مجن  ثټ٩مٌٶ ٌٰمج ٍِٯ ًص١ٌٳ ټً ٍض خفعً. ٌثًٔض
 

ًثِجس ثټّجخٵز ٍض ثټدفغ .7  :أىمٌز ثټو

ًثِجس ثټّجخٵز ٍض ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ىثس أىمٌز خجټ٭ز،  ٌثٛ ثټو ش٩و ٨مٽٌز ثِص٩

ٌثءشيج، ٰيٍ شؤهي ٸعريث من ثٖضيجٿ ټٽ ٌټٽٵجًا ٨نو ٴ دجـغ أظنجء شنٱٌيو ټييو ثټ٩مٽٌز 

ٌشصمعپ أٌٗض ىيو ثٖضيجٿ خجټنّدز ټٽدجـغ ٍض  ًثِجس،  ٖضج ٸصدً ثټدجـغ ـٍٻ ىيو ثټو

ًثِجس ثټّجخٵز ټم ًص١ٌٳ ټٽمٕٹٽز ثټصٍ ىٍ خٙوه خفعيج من  ثټصأٸو من أن ىيو ثټو

ٍثنذ ٌشمٹنً ٸيټٺ من م٩ٌٰز ؼ َض خجٖضنيؾ نٱًّ،  َثًٌز  ثټٵٙو خيج من  نٱْ ثټ

ٌثٖضنيؾ، ٰجټٵًٍٙ ٍض ثٖضنيؾ ٴو ًؤهي إٗض نصجبؾ ٬ري ٘جهٴز  ـٌغ ثٖضٝمٍن 

َثٻ ٍض ـجؼز إٗض ثټدفغ أٌ  ٧ٍ َض ش ٍثنذ ټٽمٍٜ ٍه ؼ ٌثټٵًٍٙ ٍض ثٖضٝمٍن ٩ًنٍ ٌؼ

 (2)ثټص٩وًپ، ًٌؤهي ىيث خجټصجيل إٗض ثټربىنز ٨٘ض أىمٌز ثٖضٵرتؿ ٌؼوٌَ شنٱٌيو.

ًثِجس ث  ټّجخٵز ٌٰمج ًيل:ـٌغ ًمٹن ـرص أىمٌز ثټو

ًثِجس ثټّجخٵز ًّج٨و ثټدجـغ ٨٘ض ثَضلصٌجً ثټّٽٌم ټدفعً  - إن ثَض٠ُض٧ ٨٘ض ثټو

ٍثمپ  ٌثً خفغ ِجخٶ، ٸمج شمٹنً من ثټصأٸو أن ؼمٌ٪ ثټ٩ ًٌؽندً مٕٵز شٹ

 ثټصٍ شؤظٌ ٍض ـپ ثٖضٕٹٽز ثټصٍ شٝمنيج ثټدفغ.

ٌٴ٪ ٌٰيج ثټدجـعٍن  - ٍخجس ثټصٍ  ٌمج ىٍ ثِضلٌٌنش٩ٌٯ ثټدجـغ خجټ٩ٙ  ،

ٍث  ٽ ٍٴ٧ٍ ٍض  إټٌيجثټفٽٍٻ ثټصٍ شٍ٘ ٌمن ظم ًصؽنذ ثټ ٍثؼيز شٽٺ ثټ٩ٙجح،  ٖض

ٌٴ٪ ٌٰيج   .ثِضلٌٌنثْضل١جء ثټصٍ 

                                                           
، إربد، 8، دار الكندي للنشر والتوزيع، طالبحث العلمي حرفة وفنمنصور نعمان، غسان ذيب النمري:  (1)

 (.=>م، ص)?@@8األردن، سنة 
، منشورات جامعة منتوري قسنطينة، اجلزائر، أسس المنهجية في العلوم االجتماعيةآخرون: و  دليوفضيل   (2)

 (.;80، ص)@@@8سنة 
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٧ٍ خفعً، ـٌغ ٬جټدج مج  - ٌثؼ٪ ثٖضص٩ٽٵز خمٍٜ شًٌَو ثټدجـغ خجټ٩وًو من ثٖض

ٌثټصٍ ټم ١ًٽ٪ ٨ٽٌيج  ًثِجس ٨٘ض خ٩ٞ ثټصٵجًًٌ ثټيجمز  شفصٍي شٽٺ ثټو

 ثټدجـغ خ٩و.

ٌثءثشً شًٌَو ثټدجـغ خج - ٌثءثس ثټصٍ ًمٹن أن ًّصٱٌو منيج ٍض إؼ ٌثٔضؼ ٌثس  ْضه

 ټفپ مٕٹٽصً.

ٌث٩ِز  - ٌخٌجن أ٘جټصً، ٨ن ٠ًٌٶ ثټٌؼ٧ٍ إٗض ثْض٠ٌ  ټ٭نجءإ١٨جء ٌٰ٘ز  خفعً 

ٌثټٱٌٌٛ ثټصٍ ث٨صمو ٨ٽٌيج  فصيج  ثِضلٌٌنثټن٥ًٌز  ٌثټنصجبؾ ثټصٍ أٌٜ

ًثِجس ٌثَضلصُضٯ ٍض شٽٺ ثټو ٌثٛ أٌؼً ثټنٵٚ  ٌٸيټٺ ثِص٩ ًثِجشيم   .ه

ًثِجس ثټّجخٵز ٍض مؽجټني أِجٌِني: - ٌثټو صٱجهر من نصجبؾ ثْضخفجط   ثَِض

  پ  ثِضلٌٌن. إټٌيجخنجء ٌٌٰٛ ثټدفغ ث٨صمجهث ٨٘ض ثټنصجبؾ ثټصٍ شٍ٘

  ٌخيټٺ ًثِجس ثټّجخٵز،  ٌٴٱض ٨نوىج ثټو ٍثنذ ثټصٍ  ثِصٹمجٻ ثټؽ

ٌثْضخفجط ثټ٩ٽمٌز. ًثِجس  ور ثټو  شصٹجمپ ـٌ

ٌثٍشّج٨و ثټدجـغ ٍض  - ًثِز  إخ ٌق ٸٌٲ أىمٌز ه ٌىټٺ من لُضٻ شٍٜ ثټفجټز، 

ٌق نٵجٟ ثټ٩ٝٲ ٍض  ًثِجس ثټّجخٵز، م٪ شٍٜ ًمصٽٲ أٌ ًصمٌَ خفعً ٨ن ثټو

ًثِجس من نجـٌز ثٔض٠جً ثټن٥ٌي أٌ ثٖضنيؽٌز ثٖضصد٩ز.  ىيو ثټو

ٌش٩وًپ ىيث ثٔض٠جً  - ٧ٍ خفعً،  شّج٨و ثټدجـغ ٍض شفوًو ثٔض٠جً ثټن٥ٌي ٖضٍٜ

ْـٌجنج خ٩ٞ ثټص٭ري ٍض خفّذ ثٖضّصؽوثس ثټدٌةٌز ثټصٍ ٴو شٱٌٛ أ  ثِْض

ًثِز ثټ٩ٽمٌز. ٍٿ ٨ٽٌيج ثټو ٌثټٱٌٌٜجس ثټصٍ شٵ  ثټن٥ًٌز 

ًثِجس ثټّجخٵز شّج٨و ثټدجـغ ٍض شٹًٍن  - ٌثءر ثټصفٽٌٽٌز ٖضمصٽٲ ثټو ٸمج أن ثټٵ

ٍٿ خً. ٌثٜفز ٖضج ًؽذ أن ًٵ  (1)أٰٹجً ؼوًور ٌ

ٍٴٲ ٨نو ىيث ثټفو  - ًثِجس ثټّجخٵز َض شص جٰز إٗض أن أىمٌز ثټو ٌخجٜٔض ٰٵ٢، ىيث 

 ٰمن ؼيز ألٌَ ًمٹن إٜجٰز نٵجٟ شؽ٩پ منيج ٬جًز ٍض ثْضىمٌز:

ٍثن ټٹجٰز  - ٍټٌز ثټ٩ن ٍثن ثټٹجمپ ټٽدفغ خ٩و ثټصأٸو من ٔم ٌشٹًٍن ثټ٩ن شفوًو 

ٌٸيټٺ ثټصجًًمٌز. ٌثٖضٹجنٌز  ٌثٌٰز  ٌثټؽ٭ ٨ٌٍز ثټوٴٌٵز  ٍثنذ ثٖضٍٜ  ثټؽ
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ٌٴ٪ ٌٰيج ثټدجـعٍن  إٰجهر - َثټٶ ثټصٍ  ٌثٖض  ثِضلٌٌنثټدجـغ ٍض شؽنذ ثټّٽدٌجس 

ٌثؼييج ثټدجـعٍن،  ٍخجس ثټصٍ  ٌش٩ًٌٱً خجټ٩ٙ ٍو ٍض خفعيم،  ثټيًن ِدٵ

َثټٶ. ٌثٖض ٍخجس  ٌشؽنذ شٽٺ ثټ٩ٙ ٍىج ٍض م٩جټؽز  جبپ ثټصٍ ثشد٩  ٌثټٍِ

ٌٽز أٌ شٙمٌم أهثر مٕجخيز ْضهثر ألٌَ  - شّج٨و ثټدجـغ ٍض ثلصٌجً أهثر أٌ ٌِ

 نجؼفز ټصٽٺ ثټدفٍط.

-  ٍ ٌٴٱض ٨ٽٌيج ثټدف ٍثنذ ثټصٍ  ط ثټّجخٵز، ْضن ٍض ىټٺ شؽجنْ ثِصٹمجٻ ثټؽ

ٌشٹجمپ ټّٽّز ثټدفٍط ثټ٩ٽمٌز ٍض مؽجٻ شمًٙٙ، ـٌغ أن ثټدفٍط 

ٌثټفٵجبٶ ثټصٍ ًؽذ أن شؤلي خ٩ني  ثټّجخٵز شٹٕٲ ٨ن ثټنصجبؾ ثٖضصؽجىٽز 

ثَض٨صدجً ٴدپ ثَضخصوثء ٍض مرش٧ٌ ثټدفغ، ٸيټٺ ٰئنيج شٵرتؿ م٩جټؽجس ؼوًور 

 (1)ٍض شم٢ٌ١ ٨مٽٌز ثټدفغ.
 

ًثِجس ثټّجخٵز أىمٌز خجټ٭ز ٍض ثټدفغ ثخصوثء من ٰٹپ ىيو ثټن ٵجٟ ش١٩ٍ ټٽو

ٍنيج ٌشفوًو  ٸ ٍث١ِصيج  أخ٩جهىجشّج٨و ثټدجـغ ٍض خٽًٍر مٕٹٽز خفعً  أي أنً خ

ٌمنً ًفوه مج إىث ٸجن  َض إٗض ثټنصجبؾ،  ًمٹن شفوًو ثٔض٠جً ثټصًٍٙي ټدفعً ٌ٘

ٌٌٰيج إٜجٰز. پ إٗض نصجبؾ ؼوًور أ  خفعً ٴو شٍ٘
 

 :ًثِجس ثټّجخٵزثَض٠ُض٧ ٨٘ض ه .3

ٌبٌٌّز ثټصٍ ًؽذ  ٍثس ثټ ٍثس ثټدفغ  إ٨وثهٍض  إشدج٨يجنؽو أنً من ثټم١ ل١

ًثِجس ثټّجخٵز  ٌثَض٠ُض٧ ٨٘ض ٸپ ثټو ىٍ ثَض٠ُض٧ ٨٘ض مج ٸصذ ٍض ثټدفٍط ثټّجخٵز، 

ٌٰجبور ٍض خٽًٍر ثْضٰٹجً  ٧ٍ ثټدفغ، ٸمج ټيج أىمٌز   ٌثْضخ٩جهثټصٍ ټيج ٨ُضٴز خمٍٜ

ٌټيج ٍض  مٕٹٽز خفعً ٸمج أنيج شنري ټً ثټ١ًٌٶ ثټيي ٍِٯ ًّٽٹً ثټصٍ ًمٹن أن ًصنج

ٌټٌز  ٌثءثس أ ٍض م٩جټؽز ثٖضٕٹٽز ټيټٺ ًفصجػ ثټدجـغ هثبمج ٴدپ ثٖضدجرشر ٍض خفعً إٗض ٴ

ٌشمًٙٙ  ٌثټٹصجخجس ثٖضمصٽٱز ٍض مؽجٻ خفعً  ٌثؼ٩ز ثْضهخٌجس  ٌم أٌ ثِص١ُض٨ٌز 

ٌم٩مٶ. ٌثِ٪   خٕٹپ 
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ٍثبو ثټصٍ ًؽنٌيج ٌثءثس  ـٌغ ًمٹن أن نفرص أىم ثټٱ ثټدجـغ من لُضٻ ثټٵ

ًثِجس ثټّجخٵز أٌ ثَض٠ُض٧ ٨ٽٌيج: ٌټٌز ټٽو  ثْض

٧ٍ ثټيي ًٹصذ ٨نً، خفٌغ أن  - ٍمجشً ٨ن ثٖضٍٜ ٌم٩ٽ ٌ٪ ٴج٨ور م٩ٌٰصً  شٍِ

٧ٍ، َض ٌم٩ٌٰز ٍض ثٖضٍٜ َثٻ ًفصجػ إٗض ٸپ مج ٸصذ  ثټدجـغ ميمج خٽٮ من ٨ٽم  ً

٧ٍ ثٖضمصٽٱز، أٌ ٸپ مج ًّص١ٌ٪ ثټفٍٙٻ ٨ٽًٌ  ٍثنذ ثٖضٍٜ ٌخيټٺ شٹٍن ٨ن ؼ

ج ٨نوو. ـٍ ٨ًٍ أٸعٌ ٌٜ  ًٍ٘ر مٍٜ

٨ٍجس ثْضلٌَ  - ٨ًٍ ثټوٴٌٶ ثټيي ًدفغ ًٌٰ خني ثٖضٍٜ ثټصأٸو من أىمٌز مٍٜ

٨ٍجس.  ٌشمٌَو ٨ن ٬ريو من ثٖضٍٜ
 

ص١ُض٨ٌز ٨٘ض مٌـٽصني ٴدپ شفوًو مّجً ثټدفغ  ٌثءثس ثَِض ٌٴو شأشٍ ثټٵ

ٌشفوًو أخ٩جهى ٌخٽًٍر مٕٹٽً ثټدفغ   . ج خٕٹپ أٸعٌ ثٖضّصٵپ ٨ن ثټدفٍط ثْضلٌَ

ج. أمج ثټعجنٌز ٰجَض٠ُض٧ ٨٘ض ثْضهخٌجس ثټّجخٵز ميم ٖض٩ٌٯ ثشؽجىجس ثټنصجبؾ  ـٍ ٌٜ

ًنصيج خنصجبؾ ثټدفغ ثټفجيل.  (1)ثټمج٘ز ثٖضص٩ٽٵز خجټٱٌٌٜجس منيج، من أؼپ مٵج

ًثِجس ثټّجخٵز من  خييث ًّصٱٌو ثټدجـغ من لُضٻ ٨مٽٌز ثَض٠ُض٧ ٨٘ض ثټو

ٍٴض ٍض خٽًٍر مٕٹٽز خفعً  ٍٰري ثټ ًثِجس ش ٌشؽنذ ثْضل١جء ثټصٍ ش٩ٌٜض ټيج ثټو

ٍثٌٜ٪ خفعض من ٴدپ. إنيجثټّجخٵز، ٸمج  ًثِصً ٖض ٌثً ٍض ه  شمٹنً من شؽنذ ثټصٹ
 

ًثِجس ثټّجخٵز: .4 ٍىػ مٵرتؿ ټ٩ٌٛ ثټو  نم

ٌىټٺ ـّذ مج   ًثِجس ثټّجخٵز من خجـغ ِضلٌ،  شمصٽٲ ٠ًٌٵز ٨ٌٛ ثټو

ٌثٍوًًٌو ثټدجـغ شربًٌو  ٌثلصُضٯ خ ٌإخ ٍثٰٶ  ًثِجس ٌٰمج ًمٚ ش فعً ٨ن ىيو ثټو

ٌثټصٍ  ًثِجس ثټّجخٵز،  ثټّجخٵز، ټيټٺ نٵرتؿ أىم ثټنٵجٟ ثټصٍ ًؽذ ٨ٌٜيج ٍض ثټو

ٌثءش٩صرب نٵجٟ مٱٙٽز ٍض ثټدفغ، ـٌغ ًّص١ٌ٪ ثټدجـغ من لُضٻ ىيو ثټنٵجٟ   إؼ

ٌمج  ًثِجس  ٌثَضلصُضٯ خني مج ؼجء ٍض ىيو ثټو ٌشفوًو أٌؼً ثټصٕجخً  ًنز،  ٨مٽٌز ثٖضٵج

 .ىىذ إټًٌ ٍض خفعً

ًثِز: - ٍر ـٱج٤ج ٨٘ض ثْضمجنز ثټ٩ٽمٌز  شٵوًم ثټــو ٍٿ ثټدجـغ ٍض ىيو ثټم١ ًٵ

ًثِز،  جـذ ثټو ًثِز، ٌ٘ ٍثن ثټو ًثِز ـٌغ ًيٸٌ ٌٰيج ٨ن ٌش٩ًٌٲ ثټو خصٵوًم 
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ٌثټّنز ثټصٍ  ّز، ؼجم٩ز(  ًثِز )مرشٯ، مِؤ ثټؽيز ثټصٍ أرشٰض ٨٘ض ثټو

ًثِز. ٌمٹجن ثټو ًثِز   أنؽَس ٌٰيج ىيو ثټو

ٹجټٌز: - ٍىٌ ثٔٔض ٹجټٌز ىٍ أن ثټدجـغ ًؽٌي شٽمٌٙج ٌثٖض ؼ ٍىٌ ثٔٔض ٍه خؽ ٵٙ

ٍٿ خفرص  ٹجټٌز أي ًٵ ټٕضٔٹجټٌز ًفوه ٌٰيج أىم ثټنٵجٟ ثټصٍ شمٽٽض ثٔٔض

ًثِز ٌټصيج ثټو  ثْضخ٩جه ثټصٍ شنج

ًثِز: - ٍٿ ثټدجـغ خ٩ٌٛ ىيو ثټٱٌٌٜجس ټٹٍ ًربٍ  ٨ٌٛ ٌٌٰٜجس ثټو ًٵ

ج٬ز ٌٌٰٜجس ٌٴجٿ خٙ أٿىيو ثټٱٌٌٜجس  إـوٌَٰمج خ٩و مج إىث ٸجن ٴو شدنى 

ٍثٰٶ م٪   ثټصٍ شدنجىج. ثْضخ٩جهؼوًور خمج ًص

ًثِز: - ٨ٌٛ ثْضىوثٯ ثټصٍ ٴجمض ٨ٽٌيج  إٗضًيىذ ثټدجـغ  أىوثٯ ثټو

ًثس ثټدجـغ ټٓضخ٩جه ثټصٍ  ًثِجس ثټّجخٵز ٖضج ټيج من أىمٌز ٍض شربًٌ ثلصٌج ثټو

 شدنجىج.

ًخجس ثټن٥ًٌز: - ٌ  أىم ثٖضوثلپ ثټن٥ًٌز أٌ ثٖضٵج ٛ أٌ ًيىذ ثټدجـغ ىنج إٗض ٨

ًثِجس ثټّجخٵز ٍض  ًخجس ثټصٍ شدنصيج ىيو ثټو ىٸٌ أىم ثٖضوثلپ ثټن٥ًٌز أٌ ثٖضٵج

 شٱّري مٕٹٽصيج.

ًثِز ثٖضٌوثنٌز: - ٌثءثس ثٖضنيؽٌز ټٽو ًيىذ ثټدجـغ ٍض ىيو ثټنٵ١ز إٗض ٨ٌٛ  ثٔضؼ

ٌثٖضص٩ٽٵز  ًثِجس ثټّجخٵز  ٌثټصوثخري ثټصٍ ثِصمومض ٍض ىيو ثټو ٌثءثس  ٸپ ثٔضؼ

ًثِز ثٖضٌوثنٌز ـٌ  غ ًصم ٨ٌٛ ٌٰيج:خجټو

  ًثِز  مؽجَضس ثټو

  ًثِز  منيؾ ثټو

  ٌثس ؼم٪ ثټدٌجنجس  أه

  ًثِز ٌمؽصم٪ ثټو  ٨ٌنز 

ًثِز: - ٽض  نصجبؾ ثټــو ًثِجس  إټٌيجًصم ٨ٌٛ ٸپ ثټنصجبؾ ثټصٍ شٍ٘ ثټو

 ثټّجخٵز.
 

ًثِجس ثټّجخٵز: .5  ش٤ٌٍٲ ثټو

ًثِجس ثټّجخٵز ىٍ ش٩ًٌٲ ثټٵجًا خٹجٰز  ٌثٛ ثټو ًٹٍن ثټيوٯ من ثِص٩

ًثِجس ثټص ٌثؤىجٍ ًّدٶ ثټو ٧ٍ ثټدفغ م٪ ٨ٌٜيج ټ١ًٌٵز من١ٵٌز شألي  إؼ ٍض مٍٜ
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ٌټز خٌجن أِدجح أٌؼً  ٌمفج ٌأٌؼً ثَضلصُضٯ خني نصجبؽيج  ٍض ثټفّدجن أٌؼً ثټصٕجخً 

 (1)ٌؼوس. أنثَضلصُضٯ خٌنيج 

ٌثءر شٽٺ  ٬ٌريىج ٍض ثټ٭جټذ إٗض ٴ ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز  ټيټٺ ًٽؽأ ثټدجـعٍن ٍض ثټ٩ٽ

ٌثٖضٌوثن ًثِجس ثټن٥ًٌز  جٰز ثټو ٌثءر شفٽٌٽٌز، من أؼپ ثِصمُٗض ثټ٩رب خجٜٔض ٌز ٴ

پ  ٧ٍ  إټٌيجشفوًو موَ مّجىمز ثټنصجبؾ ثٖضصٍ٘ ًثِجس، ىثس ثټٙٽز خمٍٜ ٍض شٽٺ ثټو

ًثِجس  ًثِصً ثٖضٵرتـز ٨ن ثټو ٌټٹٍ ًربً ثټدجـغ أىمٌز ه ٌثه شنٱٌيو،  ثټدفغ ثٖض

ًثِجس، من نجـٌز  ٌق ٨ٌٍح أٌ نٵجٟ ثټ٩ٝٲ ٍض شٽٺ ثټو  ثٔض٠جًثټّجخٵز، م٪ شٍٜ

٧ٍ ثټدفعٍ ثټيي ىٍ خٙوه  إشدج٨يجثټن٥ٌي أٌ ثٖضنيؽٌز ثټصٍ شم  ٌىټٺ ٔض١٨جء ثٖضٍٜ

ٍٻ  ًثِصً ثٖضًَو من ثټصربًٌ ثٖضن١ٵٍ أٌ ثٖضًَو من ثْضىمٌز، من لُضٻ مج ًًٌو ثټٍ٘ ه

ٌثؼ٩جس  ٌثټيي ټم ًٙپ إټًٌ خجـعٍن آلٌٌن، ٨مٽٌج شؤهي ثٖض ًثِصً،  إټًٌ ٍض ه

ًثِجس ثټّجخٵز إٗض ٌأِجُ ثټن٥ًٌز ټٽو ٍر  ٧ٍ،  ثٔض٠جً شفوًو ٴ ثټن٥ٌي ټٽمٍٜ

جٰز إٗض أنيج ٍض ثټنصٌؽز ثټنيجبٌز شّج٨و ٨٘ض ش٩وًپ ىيث  ثټن٥ٌي  ثٔض٠جًخجٜٔض

 ْ ٧ٍ، ـّذ ثٖضّصؽوثس ثټدٌةٌز ثټصٍ ٴو شٱٌٛ أـٌجنج خ٩ٞ ثټص٭ٌري ٍض ثِْض ټٽمٍٜ

ًثِز ثټ٩ٽمٌز أٌ شٽٺ. ٍٿ ٨ٽٌيج ىيو ثټو ٌثټٱٌٌٜجس ثټصٍ شٵ  (2)ثټن٥ًٌز 
 

ًنصيج خمج من لُض ٻ ىيث ًمٹن أن ًفوه ثټدجـغ أىم ثټنٵجٟ ثټصٍ ًؽذ مٵج

ًثس ثٖضن١ٵٌز ثَضلصٌجًًز. ٌشٵوًم ثٖضرب ًثِجس ثټّجخٵز   ؼجء ٍض ثټو

ٹجټٌز: - ٍىٌ ثٔٔض ًنز ثْضخ٩جه ثټصٍ ٠ٌـيج ٍض  ؼ  إٔٹجټًًٌٌٸَ ثټدجـغ ٨٘ض مٵج

ًثس ثَضلص ًثِجس ثټّجخٵز م٪ إ١٨جء مرب ٌټصيج ثټو ُضٯ، م٪ ٸپ ثْضخ٩جه ثټصٍ شنج

ًثِز أٌ  أي ىپ ٸجن ىټٺ ثَضلصُضٯ ٍض ثْضخ٩جه خّدذ ثَضلصُضٯ ٍض مؽجٻ ثټو

ٌز  ٍٻ إټيج، أٿ ىٍ خّدذ لٍٙ٘ خّدذ ثْضىوثٯ ثټصٍ ًًٌو ثټدجـغ ثټٍ٘

ًثِز.  ثٖضٕٹٽز ٍض مٌوثن ثټو
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ًثِز: - ًثِجس  ٌٌٰٜجس ثټو ًمٹن ټٽدجـغ أن ًّصٱٌو من خ٩ٞ ٌٌٰٜجس ثټو

ٍٿ خص٤ٍ ٌٱيج مدجرشر أمج إن ٸن ىنجٷ ثټّجخٵز ثن ٸجنض شموٿ خفعً ٌٰٵ

ثلصُضٯ خني ثټٱٌٌٜجس، ٰئن ىټٺ ًٌؼ٪ إٗض ثْضخ٩جه ثټصٍ ټم ًصدنجىج ثټدجـغ ٍض 

ًثِز ثټفجټٌز أٌ أنيج َض  ٍثء خ٩وٿ ش١جخٵيج م٪ مٌوثن ثټو ًثِجس ثټّجخٵز ِ ثټو

ًثِز.  شفٵٶ أىوثًٰ ٍض ثټو

ًثِز: - ًخج ثٖضوثلپ ثټن٥ًٌز ټٽو ٌثٖضٵج س ثټصٍ من لُضٻ ٨ٌٛ ثٖضوثلپ ثټن٥ًٌز 

ٌثىج ٍٴٱً  أؼ ًثِجس ثټّجخٵز ًدني ثټدجـغ م ًنصً خمج ؼجء ٍض ثټو ٌمٵج ثټدجـغ 

ٌمج ىٍ أٴٌح ثټن٥ًٌجس ثټصٍ شدنجىج ټصٱّري ثټ٥جىٌر ثټصٍ  ٍټٍؼٍ  ثَضخّصٌم

ًثِصً. ٌثټصٍ ش٭١ٍ ټً ـؽز ٨ٽمٌز ټٓضخ٩جه ثټصٍ شدنجىج ه ًثِصيج   ىٍ خٙوه ه

ًثِز ثٖضٌوثنٌز: - ٌثءثس ثٖضنيؽٌز ټٽو ٍر إٗض ًيىذ ثټ ثٔضؼ دجـغ ٍض ىيو ثټم١

ًثِز ثٖضٌوثنٌز ټييو  ٌثءثس ثٖضنيؽٌز ثټصٍ ث٨صموس ٍض ثټو ًنز ٸپ ثٔضؼ مٵج

ٌشفوًو  ًثِصً،  ٌثءثس ثټصٍ ث٨صمو ٨ٽٌيج ٍض ه ًثِجس ثټّجخٵز، خصٽٺ ثٔضؼ ثټو

ٍه خٌنيمج م٪ شربًٌ ٸپ ثلصُضٯ ٨٘ض ـو ٨ٌٍز  ثثَضلصُضٯ ثٖضٍؼ )ثٖضنيؾ، ن

ٌشفو ٌثس ؼم٪ ثټدٌجنجس(  ًثؼ٪ إٗض ثَضلصُضٯ ٍض  أنًو مج ثټ٩ٌنز، أه ٸجن ىټٺ 

ًثِز  ًثؼ٪ إٗض أمٌ ألٌ. أ٠ٌد٩ٌز مٌوثن ثټو ًثِز أٌ  ٌز مؽصم٪ ثټو  لٍٙ٘

ًثِز: - ًثِجس  نصجبؾ ثټو پ إټٌيج ٍض ثټو ٨٘ض ثټدجـغ أن ًٵجًن ثټنصجبؾ ثٖضصٍ٘

ٌىټٺ ټٹٍ ًفوه مج ىٍ  ًثِصً،  پ إټٌيج ٍض ه ثټّجخٵز م٪ ثټنصجبؾ ثټصٍ شٍ٘

ًثِجس ثټّجخٵز.ثټّشء ثٖضمصٽٲ أٌ ث ًنز خجټو پ إټًٌ مٵج  ټؽوًو ثټيي شٍ٘

ًثِز ٨ٽمٌز .6 ٍىػ ش١دٌٵٍ ټو  : نم

َض ًث -أ ٍثن ثټو ٌأر ثټٱٽ١ٌّنٌز ٍض ٍِٳ ثټ٩مپ ثټٌِمٍ خني : ِز<٨ن مٕجًٸز ثٖض

َر ًثِز مٌوثنٌز خموًنز ٬ ٌثټصمٹني، ه ز ٬ري منًٍٕر مٵومز ټنٌپ  ،ثټصيمٌٖ  أ٠ٌـٌ

ًثو ٍض ٨ٽم ثَضؼصمج٧، إ٨وث ٌثىٌم ـّن ٰفؽجن، ٔيجهر ثټوٸصٍ ٍه إخ ٌٰجء مفم ه: 

ًثِجس ثَضؼصمج٨ٌز، م٩يو ثټدفٍط  .أ :إرشثٯ ه. ث٨صمجه مفمو ٨ُضٿ، ٴّم ثټو

ٌخٌز، ثټٵجىٌر،  ٌخٌز،  ؼجم٩ز ثټوٌٻ ثټ٩ ًثِجس ثټ٩  .2006ٌثټو

ًثِز: -ظجنٌج  أىمٌز ثټو

  ٌث ٌأر مـن ثټٵٝـجًج ثَضؼصمج٨ٌـز ثٖض٩ـجرصر، ن٥ـ ٧ٍ شمٹني ثٖض ٩ًصرب مٍٜ

ٍشيـج ټص٩ج٤م ثټوًٌ ثټ ٌخجټصـجيل شص٩ـج٤م ٴ ٍثًه،  ٌأر ٍض ًٍجهر ثٖض يي شٽ٩دً ثٖض

 ٌمٹجنصيج ټًَجهر مٕجًٸصيج خٱج٨ٽٌز ٍض ٨مٽٌز ثټصنمٌز.
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  ٍٿ ثټصمٹني من ثٖض١ٙٽفجس ثٖضفوظز ٍض ٨ٽم ثَضؼصمج٧، ثْضمـٌ ثټـيي ٩ًو مٱي

ٍٿ. ٍثټز ىيث ثټ٭مٍٛ ثٖضف٢ٌ خجٖضٱي  ثِصٽَٿ رضًٌر إ

 ٌٙز ثٖضؽصم٪ ثټٱٽ١ٌّنٍ من ـٌغ ثش ٌثً.لٍٙ٘ صٵ  جًٰ خ٩وٿ ثَِض

  ٌأر ٍض ٍِٳ ثټ٩مپ شّج٨و ٨ـ٘ض شفٵٌـٶ شنمٌـز ٔـجمٽز ًثِز مٕجًٸز ثٖض ه

ٌمّصمٌر من لُضٻ شدنٍ أٰٝپ ثټدوثبپ ثټ٩ٽمٌـز ټٽص٩جمـپ مـ٪ ثٖضّـصٵدپ 

ٍثؼيز ثټصفوًجس.  ٌم

  صعمجً ثْضمعپ ټٽ١جٴز ثټدرشًز ٍض ٌثَِض ٍر ټٽصنمٌز ثٔضنّجنٌز  ٍض ٤پ شنجمٍ ثټو٨

ٌشؽجىپ ثټصمٌٌَ ٨٘ض أِجُ ثټن٧ٍ، ٬ًٌم ىـيو هٰ٪ ٨مٽٌز ثټصنمٌز ثټٕج مٽز 

ٌأر ثټٱٽ١ٌّنٌز مـن  َثٻ مٕجًٸز ثٖض ٍه إَض أنً َض ش ٴـپ ثٖضٕـجًٸجس ٍض أثټؽي

 ثټ٩جټم.

  ٌأر ٍض ِـٍٳ ٌثټصٵجټٌو ثټصٍ شفـو مـن مّـجىمز ثٖضـ ٍه خ٩ٞ ثټ٩جهثس  ٌؼ

٨ٌـجء إنؽـجح  ثټ٩مپ، ـٌغ ًن٥ٌ ټيج هثلپ ثٖضؽصم٪ ثټٱٽ١ٌّنٍ خج٨صدجًىج 

َض شٙٽ  ق ټٽ٩مپ لجًػ ثٖضنَٻ.ٰفّذ 

  ٪َضس ثټٌّجٌِز ثټصٍ مٌ خيج ثٖضؽصمـ ٌټز ٰيم ثټ٩ُضٴز ثټٵجبمز خني ثټصف مفج

ٍثٴ٪ ثٖض٩جرص. ٌأر ثټٱٽ١ٌّنٌز ثټ٩جمٽز ٸمج ًٕيوو ثټ ٪ ثٖض  ثټٱٽ١ٌّنٍ ٌٌٜ

  ٗض ٍض ًثِـز ثٌْض ٌأر ثټٱٽ١ٌّنٌز ٍض ٍِٳ ثټ٩مـپ ش٩ـو ثټو ًثِز مٕجًٸز ثٖض ه

 ثٖضؽصم٪ ثټٱٽ١ٌّنٍ.
 

ًثِز:شّجؤَض  -ظجټعج  س ثټو

  مج أِدجح ثټنؽجؿ ثٖضينٍ ٨نو ثټٵٌجهثس ثټنّجبٌز ثټ٩جمٽـز ٍض ِـٍٳ ثټ٩مـپ

 ثټٱٽ١ٌّنٍ؟

 ٌأر ثټٱٽ١ٌّنٌز هثلپ شن٥ٌمجس ثټ٩مپ؟ ٌشفوًجس شمٹني ثٖض ٍثمپ   مج ٨

 ٌأر ثټٱٽ١ٌّنٌز ٍض ٍِٳ ثټ٩مپ؟  ىپ أِيمض ثنصٱجٜز ثْضٴىص ٍض شمٹني ثٖض

 ّجس ثټنًٍّز ثټٱٽّـ١ٌنٌز ٍض شمٹـني ٌأر ثټٱٽّـ١ٌنٌز ٍض مج هًٌ ثٖضِؤ  ثٖضـ

 ٍِٳ ثټ٩مپ؟

  ٌثټعٵجٰـز ثټيٸًًٍـز ثټّـجبور هثلـپ ٌثټصٵجټٌو ثټٱٽّـ١ٌنٌز  ىپ ټٽ٩جهثس 

ٌأر ثټٱٽّـ١ٌنٌز ٍض ِـٍٳ  ثٖضؽصم٪ ثټٱٽ١ٌّنٍ هًٌ ٩ٰـجٻ ٍض شيمـٌٖ ثٖضـ

 ثټ٩مپ؟
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  ٌمن إشجــز ٌأر ٍض ٍِٳ ثټ٩مپ  مج ثٖضٕٹُضس ثْضرسًز ثټصٍ شفو من شمٹني ثٖض

 ٌج؟ٌٰٗ ثټرتٴٍ ټٽ٤ٍجبٲ ثټ٩ٽ

  ٌأر ثټٱٽّـ١ٌنٌز صُضٻ ثٔضرسثبٌيل ٍض شيمٌٖ أٌ شمٹني ثٖض إٗض أي موَ ثظٌ ثَـض

 ٍض ٍِٳ ثټ٩مپ؟

 ثٖضٱجىٌم: -ًثخ٩ج

ٌأر ثټ٩جمٽـز،  ـٌز ِـٍٳ ثټ٩مـپ ثټٱٽّـ١ٌنٍ، ثٖضـ ثټ٩مپ، ٍِٳ ثټ٩مپ، لٍٙ٘

 ثټصمٹني، ثټصيمٌٖ..

ًثِز: -لجمّج  ثټيوٯ ثټ٩جٿ من ثټو

ٌأر ثټٱٽ ٌټز ثټٹٕٲ ٨ن ـؽـم مٕـجًٸز ثٖضـ ّـ١ٌنٌز ٍض ِـٍٳ ثټ٩مـپ ٍض مفج

ّجس ثټٱٽ١ٌّنٌز ثټ٩جمٽز ٍض موًنز ٬ـَر ٍض ظُضظـز ٴ١ج٨ـجس ثٴصٙـجهًز:  ثٖضِؤ

ٌثٔضنصجؼٍ. مـ٪ خٌـجن هًٌ  ٌٸجټز، ٴ١ج٧ لج٘ز ٍض ثټنٕج٠ني ثټمومٍ  ٍمز،  ـٹ

ٍثمـپ ىـيث ثټصيمـٌٖ، ٨ٌ ٌأر  ٍثء ثټصٍ شّيم ٍض شيمٌٖ ثٖض ّجس ِ أٌ  ىيو ثٖضِؤ

ٌثٔضنـجط ثټصٍ ش٩مپ ٨٘ض شمٹٌنيج لج٘ز ٍض ٤پ  ٍثٜـق خـني ثټـيٸًٍ  ثټصمٌٌَ ثټ

ًث أِجِـٌج  ٌمج ٍض مؽجٻ ثټص٩ٽٌم ثټيي ٩ًصرب م٩ٌج هثلپ ثٖضؽصم٪ ثټٱٽ١ٌّنٍ، َِض

ٍټم.   هثلپ ثټٍّٳ ثٖض٩
 

ًثِز -ِجهِج   : مؽصم٪ ثټو

ّـجس  ًثِز ٨٘ض ؼمٌ٪ ثټنّجء ثټ٩جمُضس مٵجخـپ ثؼـٌ ٍض ثٖضِؤ ًٕمپ مؽصم٪ ثټو

ٌثټدجټٮ ٨وهىن  ٌأر ٨جمٽز من إؼمجيل ثټٵٍَ 23ثَضٴصٙجهًز ٍض ٴ١ج٧ ٬َر،  ثټٲ ثم

ٍثٴـ٪  246ثټ٩جمٽز ٍض ثٖضؽصم٪ ثټٱٽ١ٌّنٍ ) %مـن إؼمـجيل 36.4أټٲ ٨جمـپ خ

ٍمز، ثټمـجٗ. 2005ثټٵٍَ ثټ٩جمٽز ِنز  ٍٸجټز، ثټفٹ (  ٍض ثټٵ١ج٨جس ثټعُضظز: ثټ

ٌٸجټز ٬ٍط ثټُضؼةني:  ٌأر ٨جمٽز خنّدز  4137ًٌدٽٮ إؼمجيل ثټنّجء ٍض  %، 18ثم

ٍمٍ  ًٌٕٹپ ٨وه ثټنّجء ٌأر ٨جمٽز خنّـدز 13082ثټ٩جمُضس ٍض ثټٵ١ج٧ ثټفٹ ثم

ٌأر  5781%، ٍض ـني ًدٽٮ ٨وه ثټنّجء ثټ٩جمُضس ٍض ثټٵ١ـج٧ ثټمـجٗ 56.9 ثمـ

ٍثٴ٪  %.25.1خ

 

 ـؽم ثټ٩ٌنز ٌم٩جًري ثلصٌجًىج: -ِجخ٩ج

ٙـجء - ًثِز ٨٘ض أـوط ثټصٵجًًٌ ثټصٍ ًٙوًىج ثټؽيجٍ ثٖضٌٸـَي ټٕـض ث٨صمجه ثټو

 ثټٱٽ١ٌّنٍ.
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ٍنـض ثِصموثٿ أ- ٌشٹ ِٽٍح ثټ٩ٌنز ثټ٩موًز من ثټ٩مجټز ثټنّجبٌز ٍض موًنز ٬َر، 

مٱٌهر ، شم ِفذ ثټ٩ٌنز من ثټٵ١ج٨ـجس ثَضٴصٙـجهًز ثټعُضظـز ، 300ثټ٩ٌنز من 

ٍمٍ  ٍثميج  120ـٌغ معٽض ٨ٌنز ثټٵ١ج٧ ثټفٹ ٌأر ٨جمٽز خنّدز ٴ ٌخٽٮ 40ثم  ،%

ٍٸجټز  ٍثميج  ٨590وه ثټ ٌأر خنّدز ٴ %. 90ٽـٮ %، أمج ثټٵ١ج٧ ثټمجٗ ٰد30ثم

ٌأر ٨جمٽز خنّدز  90أمج ثټٵ١ج٧ ثټمجٗ ٰدٽٮ   %.30ثم
 

ًثِز: -ظجمنج ٌثس ثټو  أه

ًأي ثټٵٌجهثس ثټيٸًًٍـز ــٍٻ ثټٵٝـجًج ثٖضص٩ٽٵـز  ثِصموثٿ ٘فٌٱز ثِص١ُض٧ 

ٌخٽ٭ـض ٨ٌنـز ثټٵٌـجهثس  ٌأر ٍض ٍِٳ ثټ٩مپ ثټٱٽّـ١ٌنٍ.  ٌشمٹني ثٖض خمٕجًٸز 

 جهًز :ٴجبوث م٨ٍٍني ٨٘ض ظُضظز ٴ١ج٨جس ثٴصٙ 62ثټيٸًًٍز 

ٍمٍ  ٍٸجټز  31ثټٵ١ج٧ ثټفٹ ٌثټٵ١ج٧ ثټمجٗ  20ٴجبوث، ثټ  ٴجبوث. 11ٴجبوث 
 

 : ثٔض٠جً ثټَمنٍ -شج٩ِج

ٌنٙـٲ، مـن ٰربثًـٌ  ٍثس  ًثِز ظُضط ِن ٌثء ثټو إٗض  2003ثِص٭ٌٴض ٨مٽٌز إؼ

ٍخٌ   :2006أٸص

  ًثِـز ـ٧ٍ ثټو مٌـٽز ثَض٠ُض٧ ٨٘ض ثټرتثط ثټن٥ـٌي ثٖضص٩ٽـٶ خمٍٜ

 ٍ ٌأر ٍض ِ ٍثيل ٨ـجٿ ٌثټمجٗ خمٕجًٸز ثٖض ٌثِـص٭ٌٴض ــ ٳ ثټ٩مپ 

ًثِز.  ٸجمپ، ـٌغ شدٽًٍس ثْض٠ٌ ثټصًًٍٙز ثټن٥ًٌز ٔضنؽجٍ ثټو

  مٌـٽز ثټ٩مپ ثٖضٌوثنٍ: ثِص٭ٌٴض ٨مٽٌـز ؼمـ٪ ثټدٌجنـجس ثټٹمٌـز

ٍثيل ٨رشر ٔيًٍ من ِدصمرب  صى  2003ٌثټٹٌٱٌز من ثٖضٌوثن ـ ـٌ

ٍنٌٍ  ً2004. 

 .ٌجس ٌثټصٍ٘ ٌشٱّري ثټنصجبؾ   شفٽٌپ 
 

 ّصموٿ:ثٖضنيؾ ثٖض -٨جرشث

ٱٌز ثټصفٽٌٽٌز، ـٌغ شم ث٨صمجه أِٽٍح ثٖضّق  ًٵ٪ ثټدفغ ٍض هثبٌر ثټدفٍط ثټٍ٘

 ثَضؼصمج٨ٍ.

 :مٙجهً ثټدٌجنجس 

 :ٍظجبٶ، ثټصٵجًًٌ، ثټدٌجنجس  ثٖضٙجهً ثټٌِمٌز ٌثټ ثټّؽُضس 

ٙجبٌز.  ثٔـض
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 ٌثس ؼم٪ ثټدٌجنجس ثټٹمٌـز ثٖضٙجهً ثٖضٌوثنٌز : ثِصموثٿ أه

ًأي ثټٵ ٌثِـص١ُض٧  صدجنز  ٌـجهثس ثټيٸًًٍـز، ٘فٌٱز ثَِض

ٌثټّري ثټيثشٌز ټ٩وه مـن  ًثِز ثټفجټز،  ٌثس ثټٹٌٱٌز: ه ثْضه

 ثټٵٌجهثس ثټنّجبٌز ٍض ثټٵ١ج٨جس ثټعُضظز، ثٖضٵجخٽز

 ٌثس ًثء ثٖضفٹمني، ش٩وًُضس.. ٘وٳ ثْضه  : آ

  :ٴّمني: ٌشٕمپأِجټٌذ ثټصفٽٌپ 

 َضس...ثټدنجبٍ ثټصجًًمٍ ثټصفٽٌپ ًثِز ثټصف  : ه

 :ٍٙجب ٌثًي ثِصموثٿ  ثټصفٽٌپ ثٔـض ؼوثٌٻ ثټصًٍٍ٪ ثټصٹـ

ٍٴٍٯ ٨٘ض موَ هَضټز ثټٱـٌٌٳ  2مَهٌؼز: ثِصموثٿ ٸج ټٽ

ٌٸجټز، لجٗ–ٌثټصدجًنجس ٍض ثټٵ١ج٨جس ثټعُضظز  ٍمز،   .-ـٹ
 

ًثِز ثٖضٌوثنٌز: -ـجهي ٨رش  نصجبؾ ثټو

  ٍء ثټٌؤًز ثټيثشٌز ټٽٵٌجهثس ثټنّجبٌز )ثټّري ٌأر ٍض ٜ مؤرشثس شمٹني ثٖض

 ثټيثشٌز...(

 َضس ثَضؼ ًث ميمج ټ٩دض ثټصف ٌثټٌّجٌِز ثټصٍ مٌ خيج ثٖضؽصم٪ هٌ صمج٨ٌز 

إى ًٕـٹپ -ٍض شمٹني ثټٵٌـجهثس ثټنّـجبٌز ٍض ِـٍٳ ثټ٩مـپ ثټٌِـمٍ

ًثيض ثټٱٽ١ٌّنٌز أهثر شفـو ټـد٩ٞ ثټٵٌـجهثس  صُضٻ ثٔضرسثبٌيل ټٓض ثَـض

ثټنّجبٌز ټٽنؽجؿ ٍض ثټ٩مپ، ٰد٩ٞ شٽٺ ثټٵٌجهثس أرصس ٨٘ض ثټنؽجؿ ٍض 

ًثيض ثټٱٽ١ٌّنٌز. ثټ٩مپ من ثؼپ ثټوٰج٧ ٨ن ثټفٵٍٳ ٍخز ټٓض  ثٖضّٽ

  ٌثَضؼصمج٨ٌز ټٽٵٌجهثس ثټنّجبٌز ثټٱٽّـ١ٌنٌز ټ٩دض ثټمٽٱٌز ثَضٴصٙجهًز 

ٌث ٖضـج شّـجىم خـً ىـيو  ًث ميمج ٍض نؽجـين ٍض مؽجٻ ثټ٩مـپ. ن٥ـ هٌ

ٌأر ثټنجؼفز، ٰمن ثٖضن٥ًٍ ثٖضٙ٭ٌ نؽـو  ثټمٽٱٌز ٍض شٕٹٌپ ٔمٌٙز ثٖض

ًث ٩ٰـُض ٍض شٕـٹٌپ ٔم ٙـٌز ثټٵٌـجهثس أن أرسر ثټصٍؼًٌ شٽ٩ـذ هٌ

ٌٸمج ٸجنض ثْضٿ َض ش٩مپ ٰجن ثټنّجء ثټنجؼفـجس  ثټنّجبٌز ثټٱٽ١ٌّنٌز، 

ٌر ثټصٍ ش٩ٽمن منيج أِْ ثټنؽـجؿ  مينٌج ٌؼون ٍض ٔمٌٙز ثْضح ثټٵو

 ثٖضينٍ.

  ټ٩دض ثټّٽ١ز ثټٱٽ١ٌّنٌز ثټصٍ شّٽمض مٵجټٌـو ثټفٹـم ثټـيثشٍ ٨ـجٿ

ٍټين ټٽمنج٘ـذ ثټ٩ٽٌـج، 1994 ـ ًث ميمج ٍض شمٹني ثټنّـجء ٌٌ٘ إى هٌ
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ٌأر  ٍٻ ثٖضـ ٌثټصٵجټٌو ثټصٍ شفو من ٌ٘ أِيمض ٍض ش٭ٌري خ٩ٞ ثټ٩جهثس 

ٌث ٨٘ض ثټٌؼپ ٰٵـو ٰصفـض  ٌش٩صربىج ـٹ ټٽمنج٘ذ ثټ٩ٽٌج ٍض ثټ٩مپ. خپ 

ٌأر شؤىٽيـج  ٍټٌيج ثټفٹم ٨ـور مؽـجَضس ټٽمـ ثټّٽ١ز ثټٱٽ١ٌّنٌز مني ش

 ټٽٵٌجهر.

  ًشيج ٌأر ثټٱٽ١ٌّنٌز ٨٘ض ثټنؽـجؿ ٴـو ٍثمپ ثټصٍ ِج٨وس ثٖض من أىم ثټ٩

 ٨٘ض ثټص٭ٽذ ٨٘ض ثټنم٢ ثټعجخض ثټيي ًِمً ثٖضؽصم٪.

  ٌثْضخ٩جه ثټيي ش٩ٌٜض ټـً خ٩ـٞ ثټٵٌـجهثس ثټنّـجبٌز ٔٹپ ثَض٨صٵجٻ 

شفٍٻ ٍض ـٌجشين إى أِيم ٍض إرصثًىن ٨٘ض ثټنؽجؿ لج٘ـز ٍض مؽـجٻ 

ٌثټصـٍ شـٌَ  ٌأر  ٌر ثٖضؽصم٪ ټٽمـ ثټ٩مپ ثټ٩ّٹٌي، ُٰٝض ٨ن ش٭ٌري ن٥

 أنيج َض شٙٽق إَض ټٕضنؽجح ٰفّذ.

 ٌثٖضٙري شمعپ ٴج٨ـور ٸجن ور ثټيوٯ  ض ثٔضخوث٨ٌز ثټؽم٩ٌز ثٖضصمعٽز ٍض ـٌ

ٍثء مـن ٴدـپ  ٍثمپ ثټصيمٌٖ ِ ٍثؼيز ٨ أِجٌِز ټٽٱ٩پ ثَضؼصمج٨ٍ ٍض م

صُضٻ ثٔضرسثبٌيل أٌ من ظٵجٰز ثٖضؽصم٪.  ثَـض

  شمعٽض أىم ثټمٙجبٚ ثټٕمٌٙز ثټصٍ ٸجنض شصٙـٲ خيـج ثټٵٌـجهثس

ٌثټصٍ أِيمض ٍض نؽجـيـ ٌشمٹٌنيـج ٍض ِـٍٳ ثټنّجبٌز ثټٱٽ١ٌّنٌز  ج 

٨ٌٍز، ثټٙرب، ٨وٿ ثټـرتهه،  ٍر ثټٕمٌٙز، ثٖضٍٜ ثټ٩مپ ثټٱٽ١ٌّنٍ ٍض ٴ

ّن ثټصرصٯ. ٌثٔضرصثً ٨٘ض ثټنؽجؿ، ثټٽدجٴز ـٌ  إظدجس ثټيثس 

  ٌأِجټٌذ ټٽٵٌجهر ثټنجؼفـز ثِـصمومصيج ًثِز أن ىنجٷ ٠ٌٴج  أظدصض ثټو

ٌشمٹٌـنين ٍض  ٌأِيمض شٽٺ ثټ١ٌٳ ٍض نؽجـين  ثټٵٌجهثس ثټٱٽ١ٌّنٌز 

جټٌذ ىٍ:ثټ ٌىيو ثِْض  ٩مپ، 

  ،ـثمز ٌثټرص ٍنز  ٍثٍن خني ثټٽٌ ٌث٠ٍ: ث٨صمجه ثټص ٽٍح ثټوًمٵ ثِْض

ْ ٨٘ض ًٌؿ ثټؽمج٨ز.. مجن خٱن ثٔضهثًر ثٖضِؤ  ٌثًٔض

  ٌِجِز ثټص٩ًٍٞ: ثـصٱج٣ ثٔضهثًي خفٶ ثٔضرشثٯ ثټٹجمـپ*

 ٨٘ض ثْض٨مجٻ ثٔضهثًًز.

 .ًٌ  *ثټٵوًر ٨٘ض لٽٶ ٴٌجهثس خوًٽز شنٵپ لربثشً إٗض مٌؤٌِ

 ّ١ٌٌر: إؼدجً ثِضلًٌن ٨٘ض ثَضنصمجء ثټٱٹـٌي ټٽٕمٙـٌز *ثټ

ٍثؼيـً  ٍٴـٲ ش ثټٵٌجهًز ًٌصم إٔدج٨يج خجټ١ٌٌّر ٨ـ٘ض أي م

 ثټٵٌجهثس ثټنجؼفز.   
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ٌش٤ٌٍٲ: -ظجنٍ ٨رش  شٵٌٌم 

ٌخٍ ألـٌ، ٬ـري  ج٨ً ثټفجټٌز ٨ن أي مؽصم٪ ٨ ًصمٌَ ثٖضؽصم٪ ثټٱٽ١ٌّنٍ ٍض أٌٜ

ٍٻ ثټصجًًمٌز ثنً َض ًمصٽٲ ٨يل ثټدٵٌز ٍض ٸعري من ثٖضّجبپ ث ٌشد١ز أِجُ خجْ٘ض ٖض

ْضن ىـيث ثٖضؽصمـ٪  ٌأر.  صى ٍض أـٹجمً ٨٘ض ثٖض ٌثټوًنٌز ـٌ ٌثټعٵجٌٰز  ٌثَضؼصمج٨ٌز 

ًشٵـجء خمّـصًٍجس  ٌأًٝـج ثَض ًص١ٽ٪ ٸ٭ريو إٗض شفٵٌٶ ثټفًٌز ٸيـوٯ ِـجمٍ 

ٌمج  ٌأر ثټٱٽ١ٌّنٌز ثټٵوً ثټٹدري من ثَضىصمجٿ َِض ٌثټصفرض ٰجنً ًٍيل ټٽم ثٖض٩ٌٕز 

ٍثس  ٌخ٩و شٵٽو ثټّٽ١ز ثټٱٽ١ٌّنٌز مٵجټٌو ثټفٹـم منـي ٍض ثټّن ، 1994ثْضلرير 

ٍثنذ ـٌز شعري ثَضىصمجٿ ٨نـو ثټفـوًغ ٨ـن  ًثِز ثټفجټٌز ؼ ـٌغ شٹٕٲ ټنج ثټو

ًشيج ٍض شفٵٌٶ أىوثٯ ثٖضؽصمـ٪ ٍض مؽـجٻ ثټصنمٌـز لج٘ـز،  ٌأر ٌؼوث ًثس ثٖض ٴو

ج شٹٕـٲ ٌإنيج إٗض ؼجنذ ثټٌؼپ شٵوٿ ه٨مج ٸدريث ټ٩ؽٽز ثټصٵوٿ ثَضؼصمج٨ٍ، ٸم

ٌأنيـج إٗض ؼجنـذ ثټٌؼـپ  ٌأر  ٍثًٌز ألٌَ ثټد٩و ثټصجًًمٍ ثټصفًٌي ټٽم ټنج من 

ٌثر ٨نو شنجٌٻ مّجټز ثټؽيـجه ٍض ِـدٌپ هللا ظـم ٍض ِـدٌپ  ٨ٌ٘ض ٴوٿ ثٖضّج أًٝج 

ٌخييث ٰيٍ شّجىم ٍض ٨مٽٌز ثټؽيجه ټٌْ خجټُّضؿ ٰفّـذ، خـپ  شفًٌٌ ثټ٠ٍن، 

ًثهثس ثٖضّص٩مٌ. ٌشٹّري إ  خجٔضرصثً ٨٘ض ثټ٩مپ 
 

ٌأر خصٱٌٝپ          ٌنٌز ټٽم ٌخٍ ثټو ټٹن إٗض ؼجنذ ٸپ ىيث، ٰئن ن٥ٌر ثٖضؽصم٪ ثټ٩

ٌأر ثټٱٽ١ٌّنٌز ثٖض٩جرصر خمؽصم٩يج ٍض موًنز ٬ـَر،  ثټيٸٌ ٨ٽٌيج شرتؼم ٨ُضٴز ثٖض

ٍٴجس ثټعٵجٌٰز ثټنجشؽز  ٍٴـٲ ثټـوًن مـن -ـٌغ شصؽ٘ض ثٖض٩ ٨ن ثټٱيم ثټمج٠ت ٖض

ٌثَضلصُضٯ خٌنيمـج ٍض مؽـجَض  ٌأر  ٌثٖض ٍثمـز، ثټؽيـجه، ثټٌؼپ  ط، ثټٵ س ٨ـور: ثًٔض

ٌثټ٩ٙمز، ٌثٖضمجټٱـز أ٘ـُض  -ثٔضنٱجٳ،  ٌثٯ ثټصٍ ِـنيج ثٖضؽصمـ٪  ٌٸيث شٽٺ ثْض٨

ٌش١ٽ٩جشيج  -ټٽٹعري من ش٩جټٌم ثټوًن ثټّمفز ٌأر  ٌثٴٌپ ـجِمز ش٩ٍٳ أهثء ثٖض ٸ٩

ٍثء ٍض مؽـجٻ ثټصنمٌـز ثټـيي ًٹٌِـً ــٶ  ثٖضّصٵدٽٌز ٍض ثٖضٕجًٸز ثٖضؽصم٩ٌز ِ

ًثس ثٖضص٩ٽٵـز ثټ٩مپ، أٌ مؽجٻ ث ٌث ٌمنجٴٕـز ثټٵـ نج٨ز خـپ  ٖضٕجًٸز ٍض ثشمجى ٌ٘

 خمٙري ثْضمز ثټٱٽ١ٌّنٌز ٸٹپ.
 

ٌثٴ٪ ثٖضٕجًٸز ثٖضؽصم٩ٌز          ًثِز ثټفجټٌز إٜجٰز إٗض شٕمٌٚ  ٌٴو أٰجهشنج ثټو

ٌثٖضنيؽٌـز ثٖضنجِـدز ټيـيث ثټنـ٧ٍ مـن  ٌثس ثټصفٽٌٽٌـز  ٌأر ثټٱٽ١ٌّنٌز خجْضه ټٽم

 ٍ ًثِجس، ٌإٗض ـؽم شٽٺ ثٖض٩ ٌثٔضرصثً ٨ـ٘ض ثټو ٍثمـپ ثټنؽـجؿ  ٴجس ٍض مٵجخـپ ٨

ٌخٌز.  ٌأر ثټ٩  ثټنؽجؿ ټوَ ثٖض
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 لــجشمز

ًثِز ميمج ٸجن  ًثِجس ثټّجخٵز ٍض أي خفغ أٌ ه ٩ًصرب ثَض٨صمجه ٨٘ض ثټو

ٌثټصٍ  ٌثؼ٩صيج ٍض خوثًز ثټدفغ  ٌم ٍثء خجَض٠ُض٧ ٨ٽٌيج  ٍثىج،  ٬جًز ٍض ثْضىمٌز ِ مّص

يج ًمٹن ټٽدجـغ من لُضټيج خٽًٍر مٕٹٽز خفعً  ٌشؽوًو أخ٩جهىج أٌ خ٩ٌٜ

ًثس ثټصٍ ىىذ  ًثِصيج  إټٌيجٌش٤ٌٍٱيج ـصى ًصمٹن ثټدجـغ من شربًٌ ٸپ ثَضلصٌج ٍض ه

ٽض  ٌإ١٨جءىج ٍر ٨ٽمٌز، ٸيټٺ ًفوه من لُضټيج مج ثټّشء ثټؽوًو ثټيي شٍ٘ ٌٴ ـؽز 

ًنز خيج، أي مج ًثِصً مٵج ًثِصً. إټًٌ ه جٰز ثټصٍ ٴومصيج ه  ىٍ ثٜٔض
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ٌثؼ٪:  ٴجبمز ثٖض

ٍمجس٨دو ثٖضن٩م ـّن: أـمو  .0 ٌثِصموثٿ مٙجهً ثٖض٩ٽ ، هثً أٍ٘ٻ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ 

ٌثټصًٍٍ٪، ٟ  ٿ.1998، ٨مجن، ِنز 1ثټٌجًٌٍي ثټ٩ٽمٌز ټٽنرش 

ٍمجس٨جمٌ ٴنوًٽؽٍ:  .7 ٌثِصموثٿ مٙجهً ثٖض٩ٽ ، هثً ثټٌجًٌٍي ثټ٩ٽمٌز ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ 

ٌثټصًٍٍ٪، ٟ  ٿ.1999، ٨مجن، ِنز1ټٽنرش 

ٌآلٌٌن:  .3 ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌزأِْ ثٖضنيؽٌٰٝپ هټٌٍ  ًثس ؼجم٩ز ٌز ٍض ثټ٩ٽ ، منٍٕ

َثبٌ، ِنز   .1999منصًٍي ٴّن١ٌنز، ثټؽ

ٌثبپ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ )ثټوټٌپ ثټص١دٌٵٍ ټٽدجـعني(مفمو ٨دو ثټٱصجؿ ثټٌٍٍٙض:  .4 ، هثً 

هن، ِنز 1ټٽنرش، ٟ  ٿ.2002، ٨مجن، ثًْض

ٌآلٌٌن:  .5 ٌثټص١دٌٵجس(،مفمو ٨دٌوثس  ٌثـپ  ٌثٖض ٍث٨و   منيؽٌز ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ )ثټٵ

ٌثټنرش، ٟ ٌثبپ ټٽ١دج٨ز   ٿ.1999، ِنز 2هثً 

ٌٰنمنًٍٙ ن٩مجن، ٬ّجن ىًذ ثټنمٌي:  .6 ، هثً ثټٹنوي ټٽنرش ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ـٌٰز 

هن، ِنز 1ٌثټصًٍٍ٪، ٟ ًخو، ثًْض  ٿ.1998، إ
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 البناء املنهجي للفرضياث

 وألاهداف وعالكتها بنتائج البحث 

 

 ةــومجعة  كوسـ. بد

 لم االجتامعأستاذ حمارض )أ( يف ع

 2سطوف –جامعة حممد دني دباغني 

 مٽمٚ

ٌثٟ ٍض ثِصموثٿ ثٖضنيؾ         ٍثس ثْضلرير إٗض ثٔضٰ ًصّجخٶ ثټٹعري من ثټدجـعني ٍض ثټّن

ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز، م٩صربًن ىټٺ ٠ٱٌر ٍض ًٰ٪ مّصٍَ ثټدفغ، مفجٸني  ثټٹمٍ ٍض ثټ٩ٽ

ًخ٩ٌنٌجس ثټٵٌن ثٖضج ٌث٠ٍ ثټيي ِجه أ ٍٴ يض، م٩صموًن ٨٘ض مج خيټٺ ثَضشؽجو ثټصٹن

ٌخٌمؽٌجشيج، أٸعٌ من ثىصمجميم خمٙوثٴٌز ثټنصجبؾ  ٍټٍؼٌج ثټٌٴمٌز  أٌٍٰشً ثټصٹن

ٍثىٌ ثَضؼصمج٨ٌز  ًشيج ٨٘ض ثټصٱّري ٌإ١٨جء إؼجخجس مٵن٩ز ټٽ٥ ٌٴو ٌموَ أىمٌصيج 

ٍثىٌ  شألي منفى شٙج٨وي ٬ًم  ٌثټنٱٌّز ثټفج٘ٽز ٍض ثٖضؽصم٪، خج٨صدجً أن شٽٺ ثټ٥

 ټصٍ شّص٩ني خجټٹم ٨٘ض ـّجح ثټٹٌٲ.ٸعٌر شٽٺ ثْضخفجط ث
 

ٌٴجس ٔصى َض ًوًٸيج          ٌثټدفغ ثټص١دٌٵٍ ٌٰ ٌثْضٸٌو أن خني ثټدفغ ثٖضٌوثنٍ 

٪ ثټٌو ٨٘ض ثټوثء،  ثټٹعري من ثټدجـعني، إَض أن ثټدفغ ثټص١دٌٵٍ خٵوً مج ًيوٯ إٗض ٌٜ

ٌخجټصجيل شٙدق  ثټفجؼز خٵوً مج ًص١ٽذ ىټٺ آټٌجس ٩ٰجټز ټص١دٌٶ ثټفٽٍٻ ثٖضٵرتـز، 

ٌشٵٽٌٚ ىجمٖ ثټم١أ. ًٌمصٽٲ  ٽٍح ثټٹمٍ  رضًٌر  مٽفز ټصٍلٍ ثټوٴز  إٗض ثِْض

ٌشفٽٌپ  ٱٍ ټصٱّري  جُ ٨٘ض ثٖضنيؾ ثټٍ٘ ثْضمٌ ٍض ثټدفٍط ثٖضٌوثنٌز ثټصٍ ش٩صمو خجِْض

ٌٴض  ٌثټؽيز ثٖضنٱير، ٌ ٍثىٌ خ٭ٞ ثټن٥ٌ إٗض إًؽجه ـٽٍٻ أٌ َض، شنٱي أٌ َض،  ثټ٥

ٌّض من أىوثٯ ثټدفغ ثٖضٌوثنٍ خپ ثټدفغ ٌمٹجن ثټصنٱٌي، ٸپ ىيو ثْضمًٍ ټ

 ثټص١دٌٵٍ.

٬ًٌم ىيو ثټصٱٌٴز ثٖضٍؼَر، ًمصٽ٢ ثْضمٌ ٨٘ض ٸعري من ثټدجـعني لج٘ز ٍض         

ًثِجس ثْضٸجهًمٌز ـٍٻ ٌ٘ج٬ز ثْضىوثٯ ثټمج٘ز خجټدفغ ثٖضٌوثنٍ، ًٌؤهي ىټٺ  ثټو
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ٙجبٌز، ظم ًنصيٍ ثْضم ٬ٌري ثٔـض ٙجبٌز  ٌ خمٽ٢ ٍض إٗض ثټمٽ٢ خني ثټٱٌٌٜجس ثٔـض

ٌثټؽيجس ثټصٍ ټيج ٨ُضٴز خييو ثټنصجبؾ.  نصجبؾ ثټدفغ 
 

 ز: ــمٵوم

ًث ٸدريث من ـني إٗض آلٌ، ٸمج شصؽً         ٌش٩ٌٯ ثټدفٍط ثَضؼصمج٨ٌز ش١ٍ ٨ٌٰض 

ٌىيث ټ١ٌٌّر أ٘فجح ثَضشؽجو  ٌٔةج ٌٰٕةج نفٍ ثټ٩مپ ثټٹمٍ خوٻ ثټٹٌٱٍ 

ٌث٠ٍ ثټيي ًٌَ خرضًٌر ثْضلي خجٖضنجىؾ ثټٹمٌز ٍٴ ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز خوٻ  ثټصٹن ٍض ثټ٩ٽ

ٌىٍ ن٥ٌر شصمجىش م٪ ثټدفٍط ثټص١دٌٵٌز أٸعٌ منيج م٪ ثټدفٍط  ثٖضنجىؾ ثټٹٌٱٌز، 

ٍثس  ثٖضٌوثنٌز لج٘ز ىثس ثټ١جخ٪ ثْضٸجهًمٍ منيج، ټيټٺ ٍِٯ نّص٩ٌٛ أىم ثټم١

ٍء إٗض  ٌثټدفٍط ثٖضٌوثنٌز، م٪ شّٽ٢ٌ ثټٝ ثٖضنيؽٌز ثټصٍ شٙٽق ټٽدفٍط ثټص١دٌٵٌز 

ٌثس ثټصٍ ًّص٩ني خيج ٍض ؼم٪ ثټ١ٌٳ ثټصٍ ًّ ٌٸيث ثْضه ٽٹيج ثټدجـغ ٍض ثټفجټصني، 

ٌأًيمج  ٌثس  ٍثبٶ ثټصٍ ش٩رتٛ ش١دٌٶ شٽٺ ثْضه ثټدٌجنجس، ٸمج نص١ٌٳ إٗض أىم ثټ٩

ّجس ثؼصمج٨ٌز ممصٽٱز، أٌ من ٰةجس خرشًز  أ٘ٽق ټدٌةصنج  خمج شصٕٹپ منً من مِؤ

 ممصٽٱز أًٝج. 
 

 ٌٌٰٜجس ثټدفٍط ثٖضٌوثنٌز: -1

ٌٍٰر ټٌٙج٬ز ٍض ٸعري     ٌجن ًؽو ثټدجـغ نٱًّ شجبيج خني ثټٌٙٮ ثټ٩وًور ثٖضص من ثْـض

ٌمنيج  ٌمنيج مج ىٍ ٬ري مٍؼً، منيج مج ىٍ إـٙجبٍ  ثټٱٌٌٜجس، منيج مج ىٍ مٍؼً 

ٌخجټصجيل ٨٘ض ثټدجـغ ٴدپ  ٍض ٌ٘ج٬ز ٌٌٰٜجشً ٨ٽًٌ أن  ثټدوءمج ىٍ ٬ري إـٙجبٍ...

ٌمّجً ثټدفغ، خم٩نى أن ًٹٍن ٨٘ض ه ًثًز شجمز خجْضىوثٯ ثٖضصٍلجر من ًفوه ثشؽجو 

٧ٍ ثټيي ًًٌو أن ًدفغ ًٌٰ، ٥ٰجىٌر ثَضنصفجً معُض  ٌثْضىم من ٸپ ىټٺ ثٖضٍٜ ثټدفغ 

ٌألٌَ ثٴصٙجهًز، ٸمج  ٌألٌَ نٱٌّز  ٍثًٌز ثؼصمج٨ٌز  ٤جىٌر شٙٽق ْضن شوًُ من 

ًثِز ثټ٥جىٌر شٙٽق ْضن شوًُ ٍض إ٠جًىج ثټصجًًمٍ أٌ ٍض إ٠جًىج ثټفجرض،  أن ه

ًشٱج٧ نّدز ثَضنصفجً خ١ٌٳ م٩ٌنز ٸمج ًمٹن  أن شوًُ ٍض إ٠جً مٹجنٍ م٩ني ًٕيو ث

ٌخجټصجيل شصولپ ثټّٽ١جس ټٽفو من ٰوثـز ثټ٥جىٌر، ٌٍض ىيث ثٔض٠جً  هٌن ٬ريىج، 

نٵٍٻ أن ثټفجټز ثْضلرير شٙٽق أٸعٌ ْضن شٹٍن خفعج ش١دٌٵٌج أٸعٌ منً خفعج أٸجهًمٌج 

ٍ ٌخجټصجيل ًٹٍن ثَضنصفجً ىٍ مٍٜ ٌثټيي ًفصجػ إٗض شٱّري أٌ أٌ مٌوثنٌج.  ٧ ثټدفغ 

ًثًز خيج  ٌخني مّددجس ألٌَ ىٍ ٨٘ض ه ٍر ثټ٩ُضٴز خٌنً  ًفصجػ إٗض ثټدفغ ٨ن ٴ

 ٧ٍ ٌٰٶ خ٩و من ثْضخ٩جه ثټّجخٵز ثټيٸٌ، ٨٘ض أَض ًمٽ٢ خني مٍٜ ٌثِص١ج٧ شفوًوىج 
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ًثِز ټٱيم  ٧ٍ ثټو ٌخ١ً خمٍٜ ٌخني ثٖضص٭ري ثټيي ًًٌو أن ً ًثِز ٸمص٭ري شجخ٪  ثټو

ٌمن ىيث ثٖضن١ٽٶ ًفوه ثټدجـغ ثټٱٌٛ ثټصٍ ًٙٽق ټٹپ ـجټز  ثټّدذ أٌ ثټ٩ُضٴز...

ًثِز،  ٧ٍ ثټو ًًٌو أن ًوًِيج. "ٰجټٱٌٌٛ ٨جمز ش٩صرب شٱّري مٵرتؿ ټٽمٕٹٽز مٍٜ

وثط أٌ ثټ٥ٌٌٯ ثټصٍ ًفجٌٻ ثټدجـغ  ٍثمپ أٌ ثْـض ق ثټ٩ ٸمج أنيج شٱّري مؤٴض ًٍٜ

 (1)أن ًٱيميج".
 

ٍث٧ من ثټٱٌٌٜجس ټ٥جىٌر ثَضنصفجً ـّذ ٰجټدجـغ ًّص١ٌ٪ ٌ٘ج٬ز ٨ور أ        ن

ّذ ثْضىوثٯ ثٖضصٍلجر من ثټدفغ من ؼيز ظجنٌز،  شمٙٚ ٸپ خجـغ من ؼيز ـٌ

٨ٍجن ثټٌٙج٬ز :  ٌخٙٱز ٨جمز ىنجٷ ن
 

َض :   : ٌٌٰٛ ٍض ٌ٘٭ز ثٔضظدجسأ

ًثس ثٖضّصمومز شٵًٌدٌز مدجرشر،        ًألي ثټٱٌٛ ٌ٘٭ز ثٔضظدجس، أي شٹٍن ثټ٩دج

ٍه ٨ُضٴز) إًؽجح أٌ ِٽذ(،  ٩ًٌنٍ ىټٺ أن ًٹٍن ثټٱٌٛ مٙج٬ج خفٌغ ًعدض ٌؼ

 ٌخٌٙج٬ز شٵًًٌٌز خني مص٭ريي ثټدفغ معجٻ:

ٌثَضنصفجً. *  شٍؼو ٨ُضٴز هثټز إـٙجبٌج خني مّصٍَ ثَض٬رتثح ثَضؼصمج٨ٍ 

ٌثشؽجىجس ثْضلٙجبٌني  * شٍؼو ٨ُضٴز هثټز إـٙجبٌج خني ثشؽجىجس ثْضبمز 

 ثَضؼصمج٨ٌني نفٍ ثَضنصفجً.
 

 ٌ  ٍض ٌ٘٭ز ثټنٱٍ: ٌٛظجنٌج: ٰ

ٍه ٨ُضٴز أٌ شأظري خني مص٭ريي ثټدفغ،         أي أن شٙج٫ ثټٱٌٌٜز خٕٹپ ًنٱٍ ٌؼ

ٌمعجٻ  ٍه ثټ٩ُضٴز  ٌخ٩دجًر ألٌَ شٹٍن ٌ٘ج٬ز ثټٱٌٛ ٌ٘ج٬ز ٘ٱًٌز شنٱٍ ٌؼ

 ىټٺ:

ًشدج٠ًٌَض شٍؼو ٨ُضٴز  * هثټز إـٙجبٌج خني مّصٍَ ثَض٬رتثح ثَضؼصمج٨ٍ  ث

ًثِز(ٌثَضنصفجً ټوَ ٰةز ...)مؽصم  ٪ ثټو

ٌثشؽجىجس ثْضلٙجبٌني  * َض شٍؼو ٌٌٰٳ هثټز إـٙجبٌج خني ثشؽجىجس ثْضبمز 

 ثَضؼصمج٨ني نفٍ ثَضنصفجً.

 ٌ ٍهر ثټٱٌٌٜز م٩ٌجًًن أِجٌِني ًو  ثن ـٍٻ:ً ٌټؽ

                                                           
 .9;دن، ص، األر ?900أكتوبر،  <0، منشوراتالبحث في العلوم االجتماعيةعلي معمر عبد ادلؤمن:  (1)
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ٰجټٱٌٌٜز َضخو أن شٹٍن ٨دجًر شؤٸو ٨ُضٴز خني مص٭ريًن أٌ أٸعٌ  ثټ٩ُضٴز: *

 أٌ شأظري مص٭ري ٍض مص٭ري آلٌ.

ٌمټفمپث * ن ؼيز ألٌَ ٨٘ض ثټٱٌٌٜز أن شفمپ ش١دٌٵجس َضلصدجً ثټ٩ُضٴز : 

ٌخجټن٥ٌ إٗض ثټٱٌٌٜز من لُضٻ ثٖضٕٹُضس ٰئن ىنجٷ م٩ٌجًًن  ٍميج،  ثټصٍ شٵ

ًثخ١ز  ٍهر ثټٱٌٌٜز ٩ًٌنٌجن خأن شٹٍن ٨دجًر ثټٱٌٌٜز مندعٵز من  ټؽ

ٌثټصؽًٌذ، أٌ  شأٸٌوًز خني مص٭ريًن أٌ أٸعٌ ًّٽمجن نٱٌّيمج ټٽٵٌجُ 

فجن ثټٹٌٱٌز ثټصٍ ًٌشد٢ أٌ ًؤظٌ خيج  ًصؽيجن نفٍ ثټٵٌجُ ثټٹمٍ، ًٌٍٜ

 (1)ثٖضص٭ريثن."
 

ز ِجخٵج ٴو ١ًٌؿ ثټصّجؤٻ ثټصجيل: ىپ من         ٌمن لُضٻ ثټٌٙٮ ثٖض١ٌـٌ

ٙجبٌز ٍض ٌ٘ج٬ز ثټٱٌٌٜجس؟ نٵٍٻ ټٌْ  ًثػ مج ًّمى ثټوَضټز ثٔـض ثټرضًٌي إه

ٙجبٌز ٍض ثټٱ ٌٌٛ ىٍ من ؼيز خجټرضًٌر، ٰجټ٭جًز من ش٤ٌٍٲ ثټوَضټز ثٔـض

ٌمن ؼيز ألٌَ شًَو من مٙوثٴٌز نصٌؽز  ثِص٩مجٻ أِجټٌذ إـٙجبٌز م٩ٌنز، 

ًثِز ٍض أن ًٹٍن من ؼيز خجِص١ج٨ز ثټدجـغ ش٩مٌم نصجبؾ خفعً ٨٘ض مؽصم٪  ثټو

ٙجبٌز"  ًثِز خوٻ ثټ٩ٌنز، ٌٍض ـجټز ٨وٿ ش٤ٌٍٲ ثټدجـغ ٨دجًر" ثټوَضټز ثٔـض ثټو

ًثِصً شدٵى مفًٍٙر ٨٘ض ثٖضٹجن ًثِصً.  ٰنصجبؾ ه ٌثټ٩ٌنز ثټصٍ أؼٌَ ٌٰيج ثټدجـغ ه

٩ًنٍ أن  0,01ٌمن ؼيز ظجنٌز ـٌنمج شٹٍن مّصٍَ ثټوَضټز ٨نو ثټٵٌمز ثټٌٴمٌز

ٌنٱْ %01ٌثـصمجٻ ٨وٿ ثټعٵز ىٍ  %99ثټعٵز ٍض نصٌؽز ثټدفغ شٹٍن خنّدز   ،

ٙجبٌز ٨نو   .0,05ثټّشء خجټنّدز ټٵٌمز ثټوَضټز ثٔـض

٦ أن أ٬ٽذ ثټدجـعني        ٨نو ٌ٘ج٬ز ٌٌٰٜجشيم إٗض ثټفوُ  ًٽؽةٍن ٌمج ًُـض

ٌثټصممني، ٍض ـني أن ثْضًٌٗض خجټدجـغ أن ًدفغ ٍض ٌ٘ج٬ز ٌٌٰٜجشً من ثټن٥ًٌز، 

ٌټ٩پ نٱْ ثټ٥جىٌر ثټصٍ ًدفغ ٌٰيج ثټدجـغ  ٌأن ثټن٥ًٌجس ىٍ ثخنز خٌةصيج،  لج٘ز 

ٌىٍ هثٰ٪ إٜجٍض ټٽصأٸو من ٘فز ش پ ٨ٽمجء أٌ مٱٹٌٌن إٗض ثټصن٥ري ٌٰيج،  ٽٺ ٴو شٍ٘

ٌجس ټٹن ٍض خٌةز ألٌَ، أٌ ٍض ٍمن م٭جًٌ ټيټٺ ثټَمن  ٍشً من ٌٰٜ ثټن٥ًٌز خمج ثـص

ٌمن ؼيز ألٌَ نؽو أن أ٬ٽذ  ٌأن ٸجن نٱْ ثٖضٹجن.  ثټيي ٤يٌس ًٌٰ ثټن٥ًٌز ـصى 

ثټٱٌٌٛ ىثس ثټ١جخ٪ ثْضٸجهًمٍ ىٍ ٌٌٰٛ شصّم خجټدوًيٌز، خپ ٨دجًر ٨ن 
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ٍٴض ٠ًٍپ من ثټصٱٹٌٺ  ٌټ ًٌٙپ إٗض ثٖضن١ٶ ثټيي ًٱرتٛ مّٽمجس، ټٌؽصيو ثټدجـغ 

ٍثټوًن معُض. ٌثنٌز ثټ ٨ٌو ٨ٌُضٴصيج  ٌثنٌز ثْضخنجء   ثټصّٽٌم خً، ٸ٩و
 

ٙجبٌز          جټٌذ ثٔـض جُ ٨٘ض ثِْض ٙجبٌز شّصنو خجِْض ٠ٌجٖضج أن ثټٱٌٌٜجس ثٔـض

ثټٹمٌز، ٰمن ثټرضًٌي أن ًفٙپ ثټدجـغ ٨٘ض خٌجنجس ًٴمٌز أٸعٌ منيج ٸٌٱٌز، 

ٻ، من ٌخيټٺ شٙدق أهثر ؼم٪ ثټد ٨ٌٽًٌ أن ًفوهىج من ثٌْض ٌجنجس ميمز ؼوث ټٽدجـغ 

ٌأىمٌصً، ٨٘ض ثټ٩ٌٙو ثٖضفيل أٌ  ٌثه ثټٵٌجٿ خً  ًثٸً ټ١د٩ٌز ثټدفغ ثٖض لُضٻ إه

ًثٷ ثټدجـغ  ثْضٸجهًمٍ...ٰ٭جټدج مج ش٤ٍٲ ثْضهثر ثټمج٠ةز ٍض ؼم٪ ثټدٌجنجس، ٬ًٌم إه

ٍثٴ٪ ٍمجس م٭ٽ٠ٍز ًٹيخيج ثټ ٌثس  ٌٰمج خ٩و أن شٽٺ ثْضهثر أشض خم٩ٽ ٌشٹيخيج أه خپ 

ٌخجټصجيل ًٙپ إٗض  ٍث٘پ خفعً  ٥ز أٌ ثٖضٵجخٽز ٬ري ثټٌِمٌز، إَض أنً ً ألٌَ ٸجٖضُـض

ٌمصى أمٹن ټٽدجـغ ش٤ٌٍٲ أٸعٌ من أهثر  ٌش٩ذ خُض ٰجبور.  نصجبؾ  ٬ري ٘فٌفز 

ٍمجس ىثس مٙوثٴٌز،  ٌأٜمن ټٽفٍٙٻ ٨٘ض م٩ٽ ټؽم٪ ثټدٌجنجس ٸجن ىټٺ أِٽم 

ٌىٍ ٍثء من ـٌغ ثٖض٩جټؽز  ًّص١ٌ٪ ثټدجـغ أن ٩ًجټؽيج  ٌثَض٠مةنجن ِ ٩ًٌٕ خجټٱمٌ 

 أٌ من ـٌغ ثټنصجبؾ.
 
ٌثټدفٍط ثټص١دٌٵٌز-2  :ثټدفٍط ثٖضٌوثنٌز 

 ثټدفٍط ثٖضٌوثنٌز: - أ

ّجس ٽ"ىٍ ثټدفٍط ثټصٍ شنٱي ٨ن ٠ًٌٶ ؼم٪ ثٖض٩     ٌثٴ٪ ثٖضِؤ ٍمجس من 

ًثِز، ًٌٹٍن ؼم٪  ٌثټصؽم٩جس ثټدرشًز ثٖض٩نٌز خجټو وثس ثٔضهثًًز  ٌثټـٍ

ٍم صدٌجن ثٖض٩ٽ ٨ٌن ٠ًٌٶ ثَِض جس ٨جهر خٕٹپ مدجرش من ىيو ثټؽيجس، 

ٌىنجٷ ٨وه من ثٖضنجىؾ  ٥ز ثٖضدجرشر  ٍثؼيز أٌ ثٖضُـض ٌثٖض صٵٙجء أٌ ثٖضٵجخٽز  ٌثَِض

 ثٖضصد٩ز ټييث ثټن٧ٍ من ثټدفٍط أىميج:

 ثټدفٍط ثټصٍ شصد٪ ثٖضنيؾ ثٖضّفٍ.-

ًثِز ثټفجټز.-  ثټدفٍط ثټصٍ شصد٪ منيؾ ه

ٱٌز ثْضلٌَ-  .ثټدفٍط ثټٍ٘
 

 :ثټدفٍط ثټص١دٌٵٌز -ح

ىٍ خفٍط ٨مٽٌز، شٹٍن أىوثٰيج مفوهر خٕٹپ أهٳ من ثټدفٍط ثٖضٌوثنٌز،     

ٌثټدفٍط ثټص١دٌٵٌز شٹٍن ٨جهر مٍؼيز ټفپ مٕٹٽز من ثٖضٕجٸپ ثټ٩مٽٌز أٌ 
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ٌثٴ٪  ًث، ٌٍض  َضٸصٕجٯ م٩جًٯ ؼوًور ًمٹن شّمريىج ټُضِصٱجهر منيج ٍٰ

ّز ٍه ٍض من١ٵز أٌ مِؤ ٩ٌٰيل مٍؼ ٌثه. ـٵٌٵٍ   أٌ ټوَ ثْضٰ
 

ص٩جنز خنصجبؽيج           ٌىنج َضخو من ثټصأٸٌو ٨٘ض أن ثټدفٍط ثٖضٌوثنٌز نٱّيج ًمٹن ثَِض

ٖض٩جټؽز مٕٹٽز من ثٖضٕجٸپ ثټٵجبمز خجټٱ٩پ، ټيث ٰئن نصجبؾ ثټدفٍط ثټص١دٌٵٌز ًمٹن 

ٍٴٱج  ٍثؼً م ٍىر من ثټدفٍط ثٖضٌوثنٌز ټص ٌشصمجٍػ م٪ شٽٺ ثټنصجبؾ ثٖضأل أن شصمجىش 

 ٍ ٌخٌةز ٸپ خفغ، (1)ـوث أٌ مٕٹٽز ٴجبمز"م ټٹن م٪ ثْضلي خ٩ني ثَض٨صدجً ٤ٌٌٯ 

ٍثؼيز ثټٝجبٵز ثٖضجټٌز ثټصٍ شرضح  ٌخ٭ٌز م َثبٌ  ٰد٩ٞ ثټمربثء ثَضٴصٙجهًني ٍض ثټؽ

ٍث إٗض ـٽٍٻ ثِصموس من أٍمز  ٌثټنجشؽز ٨ن شونٍ أ٩ِجً ثټدرتٌٻ، ټؽة َثبٌ ـجټٌج  ثټؽ

ٍث خن٥ًٌز 1929 " ټٹن ىټٺ خفّذ ؼٍن مجًنجًه ٸٌنَ" ، خم٩نى آلٌ أنيم ثِص٩جن

ٌثَضؼصمج٨ٌز  ٌثټٌّجٌِز  لربثء آلًٌن َض ًؽوي نٱ٩ج ٠جٖضج أن ثټ٥ٌٌٯ ثَضٴصٙجهًز 

ٌخٌز أُ٘ض، نجىٌٺ إٗض أن ثْضمٌ ًفصجػ  1929ممصٽٱز ٨مج ٸجنض ٨ٽًٌ ٍض  ٍض خٽوثن ٬

ص٩جنز خجټدفٍط ثټص١دٌٵٌز رضًًٌز  ٌخجټصجيل شٹٍن ثَِض ٍثٴ٪  إٗض ـٽٍٻ شّجًٌ ثټ

ٌخٙٱز أٴپ َض شٽ٩ذ ثټدفٍط ثٖضٌوثنٌز أىمٌز ټٽ٭ ًبز،  جًز ٍض معپ ىيو ثټفجَضس ثټ١ج

ٌثس مص٩وهر ٌؼو ٩ٰجټز ٍض  مز. ٸمج شّص٩ني ثټدفٍط ثټص١دٌٵٌز خأه ٸدرير ټصؽجٌٍ ثٍْض

ٌثټوًًٌجس  ٨ٍز، ٸجټٹصذ  ٬ٌري ثٖض١د ٨ٍز  ٍظجبٶ ثٖض١د ٌثټ ؼم٪ ثټدٌجنجس معپ ثٖضٙجهً 

ٍظجبٶ ثٔضه ٌثټ ٌثټصٵجًًٌ  ٍثه ثټّم٩ٌز ٌثټنرشثس  ٌٸيټٺ ثٖض ٌثټصجًًمٌز،  ثًًز 

ٌثټدرصًز...أمج ٨ن ثٖضنجىؾ ثټصٍ شّص٩ني خيج ثټدفٍط ثټص١دٌٵٌز ٰيٍ ٨وًور أًٝج 

ٙجبٍ، ٸمج شّص٩ني خجٖضنيؾ ثټصجًًمٍ  ٙجبٌز أٌ ثٖضنيؾ ثٔـض ٰيٍ شصد٪ ثټ١ًٌٵز ثٔـض

.  (2)"ٌمنيؾ شفٽٌپ ثٖضٝمٍن أٌ شفٽٌپ ثٖضفصٍَ
    
ًثس شص٩ٽٶ ٌٍض ثټ٭جټذ ش١٭ى ث       ټدفٍط ثٖضٌوثنٌز ٨٘ض ثټدفٍط ثټص١دٌٵٌز َض٨صدج

ٌشمًٍٽيج  ٌمصجخ٩صيج  ًثهر ثټؽيجس ثټصٍ ًؽذ أن شصٍٗض إ٠ُضٳ ثټدفٍط ثټص١دٌٵٌز  خئ

ٌثْضٸعٌ من ىټٺ ثْضلي خنصجبؾ شٽٺ ثټدفٍط ٍض ـپ مٕجٸپ آنٌز شّصو٨ٍ ثټصولپ 

ٍمٌز ...خم٩نى آلٌ نؽو من ث ټوٌٻ من ًيصم ثټ٩جؼپ من ثټّٽ١جس ثٖضفٽٌز أٌ ثټفٹ

مجنيج خٵوًر ىيو ثټدفٍط ٨٘ض ثٖضّجىمز ٍض إًؽجه إؼجخجس  خجټدفٍط ثټص١دٌٵٌز ًٔض

                                                           
 .<;، ص@@@8، دار اليازوري، عمان، البحث العلمي واستخدام مصادر المعلوماتعامر قندجيلي:  (1)
 .?;ادلرجع نفسو، ص (2)
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ٽٍٻ ټ٩ور مٕجٸپ ثؼصمج٨ٌز أٌ ثٴصٙجهًز أٌ نٱٌّز أٌ ٠د٩ٌٌز... خفٌغ شٙدق  ـٌ

ٌٽز ټفپ  ٌثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٸٍِ ٌمؤرشث ٨٘ض ثَضىصمجٿ خجټ٩ٽم  ىيو ثټدفٍط مٵٌجِج 

ٌثٖضّجىمز ٍض ثټص١ًٍ أٌ ًشؽجټٌز ٴو ش٩ٵو من  ثٖضٕجٸپ  ًثس ث ٌث ثټ٩ٹْ ٍض أن شصمي ٴ

ٌىٍ ـجٻ ٬جټدٌز ثټوٌٻ ثٖضصمٽٱز. نٵٍٻ  ٍأ  ٌشّري خيج نفٍ ثِْض مز أٌ ثټ٥جىٌر  ثٍْض

ًنز خجټدفٍط ثټص١دٌٵٌز  ٍه خفٍط مٌوثنٌز َض خأُ خيج إَض أنيج مٵج ىټٺ خجټ٬ٌم من ٌؼ

ٌثټٵوًر ٨٘ض شدنٍ ـٽٍٻ آ ٌثټرصثمز ثٖضنيؽٌز  نٌز، نجىٌٺ ٨ن أن ٰئنيج شٱصٵٌ ټٽوٴز 

ٍٴٖ ٌٰيج ٍض  ٌه ثټٵج٨ز ثټصٍ ن ٬جټدٌصيج ىثس ٠جخ٪ أٸجهًمٍ، َض شمٌػ نصجبؽً ٨ن ـو

ٌجن.  أ٬ٽذ ثْـض
 

ٍخجس ثٖضٌوثنٌز ثټصٍ ش٩رتٛ ثټدفٍط ثٖضٌوثنٌز ـصى ٍض أخ٢ّ ثْضمًٍ،        ٌث ټٽ٩ٙ ٌن٥

صمجًر، ٰئىث  ٌش١دٶ ٌٰيج ثَِض منيج مج أ٘دق ٔجب٩ج خمٍٙٗ ثټ٥ٌٌٯ ثټصٍ ش٧ٍٍ 

ّز مج معُض، ٰٱٍ ثټ٭جټذ َض ًّمق ټً م ٌثء خفعً ثٖضٌوثنٍ ٍض مِؤ ج ِمق ټٽدجـغ خئؼ

ًشً ٨٘ض ثټ٩مجٻ أٌ ثٖض٤ٍٱني أٌ ثٖضص٩جمٽني...خپ ًّصو٨ى ْضليىج ٌٰمج  خصًٍٍ٪ ثِصمج

ًثس ٍض  صمج ٌثـو ًصٍٗض مٓض ثَِض خ٩و، ٌٍض ثټ٭جټذ شٹٍن ثٔضؼجخجس من ٴدپ ٔمٚ 

ٍث مٕيو ًوٻ ٨٘ض ٨وٿ ثـرتثٿ ثټدفغ ثټ٩ٽم ٍثء ٸجن صيصجً خً من ٴدپ ثټٹعري ِ ٌثَِض  ٍ

ٌټني أٌ ٬ري ىټٺ. ًٌمصٽٲ ثْضمٌ خجټنّدز ټٽدفٍط ثټص١دٌٵٌز إى ٬جټدج مج ًٹٍن  مّؤ

ٍٴٌز  ٌمن ٴدپ ًٌٰٶ خفغ، ًٌصم ٨ن ٠ًٌٶ شّمريثس ٰ ثټدفغ ٍض إ٠جً ٍمنٍ مفوه 

 ٍ ٌٸيث شٵوًم ثټ ٌثء ثټدفغ  ٍٰري ٸپ ثټ٥ٌٌٯ ثٖضُضبمز ٔضؼ ٌثمٌ خص ظجبٶ شٹٍن ٍض ٔٹپ أ

ٌٍٰىج  ٌىٍ أمًٍ ًّصفٌپ ش ثټرضًًٌز ثټصٍ ًّصو٨ٌيج ثټدفغ ميمج ٸجنض ٴٌمصيج، 

 ٍض ثټدفٍط ثٖضٌوثنٌز.
 
 :شفوًو أىوثٯ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ-3

ٌمن ظمز شّجؤٻ ټٕضٔٹجټٌز ًصمفًٍ         ٸعريث مج شن١ٽٶ ثټدفٍط من إٔٹجټٌز خفغ 

 ٌ ز، ًٌنصٵپ ثټدجـغ إٗض مٌـٽز ٌ٘ج٬ز ثټٱ ٌٛ ثټصٍ ش٩صرب ـٍٻ ثټ٥جىٌر ثٖضوًٌِ

ًثِجس  ٍثٴ٪ أٌ ثټو إؼجخز مؤٴصز ټٽصّجؤٻ، ًمٹن أن ًٹٍن شممٌنً ٘فٌق ًعدصً ثټ

ٌه ثټدفغ ٍض أن ًصفوط ٨ن  ثټن٥ًٌز أٌ َض، ټٹن مٵجخپ ىټٺ ًص٩وَ ثټدجـغ ـو

ٌىٍ من ثْضل١جء ثټٕجب٩ز  َض خجټٱٌٌٜجس،  أىوثٯ ټٌْ ټيج ٨ُضٴز َض خجټصّجؤَضس 

ٌثَض  ؼصمج٨ٌز، ٰجټدجـغ ثٖضنٝد٢ منيؽٌج ىٍ ثټيي ًفوه ټٽ٭جًز ٍض ثټدفٍط ثٔضنّجنٌز 

ٌشٽٺ ثټٱٌٌٜجس  شّجؤَضس م٩ٌنز، ًؽٌذ ٨ٽٌيج خٕٹپ مؤٴض ٍض ٔٹپ ٌٌٰٜجس، 
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ًخ٪ شّجؤَضس،  ًثِصً، ٰئىث ٸجن ټوًنج أ ٌخجټصجيل ثټصّجؤَضس ىٍ ثټصٍ شٹٍن ىوٰج ټو

َض ًمٹن أن  ًخ٪ أىوثٯ  ًخ٪ ٌٌٰٜجس، ٰفصمج شٹٍن أىوثٯ ثټدجـغ أ ٌخجټصجيل أ

َض أٸعٌ، ٸٍن ثټنصجبؾ ـصى ٌإن ٸجنض ٨وًور ٰئن ثټدجـغ شٹ ٍن أٴپ من ىټٺ 

٨ٌٽًٌ منجٴٕز نصجبؽً ٍض ٤پ شٽٺ  ٌثټٱٌٌٜجس  ٌِٹصٱٍ خمج ىٍ مٌشد٢ خجټصّجؤَضس 

ٌخجټصجيل ٌِٙپ ثټدجـغ إٗض نصٌؽز م٩ٌنز شٙذ ٍض موَ شفٵٌٶ أىوثًٰ  ثټٱٌٌٜجس، 

 ثټدفعٌز.

ٌثس ؼم٪ ثټدٌجنجس:-4  أه

صٵٙجء ىٍ ثْضهثر ثْضٸعٌ ش٤ٌٍٱج ٍض ثټدفٍط ٴو ٩ًصٵو          ثټٹعريًن أن ثَِض

ٍه  ثَضؼصمج٨ٌز ىٍ ثْضٸعٌ ٩ٰجټٌز، ٴو ًٹٍن ثْضمٌ ٸيټٺ إىث مج أـٹم ثټدجـغ ٜد٢ خن

ٌٰٶ مفجًٌ م٩ٌنز شّصؽٌذ ټٵٌجُ مص٭ريثس ثټدفغ من لُضٻ مؤرشثس  صمجًر  ثَِض

٬ٌري شممٌنٌز ثټصٍ ٬جټدج مج ًٵ٪ ٌٰيج ثټدجـعني خفٌغ ًولٽٍن ٍض مصجىز  ٌثٴ٩ٌز 

ٌىيث من ثټم١أ خمٹجن ٸٍن  ٌخجٖضؤرش،  ثټدفغ ٨ن أِةٽز شٹٍن ټيج ٨ُضٴز خجٖضص٭ري 

ٍث ٍض ثٖضؤرشثس ثټصٍ شٵٌْ ٸپ خ٩و  ٌخفع ٍث ٍض ىيث ثْضمٌ  ٌثټدجـعني ٴو ٰٙٽ ثټ٩ٽمجء 

ٌثټ٩نجرص،  ٌثْضخ٩جه  ٌٸپ ٤جىٌر، ټيث ٰمج ٨٘ض ثټدجـغ إَض ثټفٍٙٻ ٨٘ض شٽٺ ثٖضؤرشثس 

ٍهر ٍض ثټرتثط ثټن٥ٌي، ٌإَض مج ثټٱجبور ٍض أن ًدفغ ثټدجـغ ٨ن ثټرتثط  ٌىٍ مٍؼ

ٌخجټصجيل مج أٌٍٰشً شٽٺ  ،ثټن٥ٌي ټدفعً، إن ثټ٭جًز ثْضىم ىٍ ثِصمُٗض ثټن٥ًٌجس

ٌٸيث ثټنصجبؾ. ٨ٌنجرص ـٍٻ ثټ٥جىٌر  ٌأخ٩جه   ثټن٥ًٌجس من مؤرشثس 
       

يث من ثټم١أ خمٹجن، ٰي ؛أمج أن ًدٵى ثټدجـغ ٍض ًـٽز خفغ ٨ن أِةٽز ٴٌجٌِز      

ج ٌ أن ىنجٷ نمجىػ ؼجىَر ټٵٌجُ ثشؽجىجس  ٌټٽؽيو لٍٙ٘ ٍٴض  ًث ټٽ خپ ىو

ٌمج  ٌٸيث ثټنٱٌّز،  ٌثَضٴصٙجهًز  ٍثىٌ ثَضؼصمج٨ٌز  ٍظني ٨ن أي ٤جىٌر من ثټ٥ ثٖضدف

ٽٍح أٌ ش٩وًپ ٍض  ٨٘ض ثټدجـغ إَض شٹٌٌٲ شٽٺ ثٖضؤرشثس م٪ خٌةصً من لُضٻ ش٭ٌري ثِْض

ٌثءثس  ٍه من لُضٻ إؼ صٵٙجء أهثر ثټدن إـٙجبٌز مص٩جًٯ ٨ٽٌيج.  ٸمج ٴو ًٹٍن ثَِض

ٍټز أًٝج ٍض ثټدفٍط ثَضؼصمج٨ٌز إىث ثـصٝنصً خٌةز شص٩جٌن م٪ معپ ىيث ثټن٧ٍ  مٵد

ًث  ٍظني، ًٌٽ٩ذ ثټص٩جٌن ىنج هٌ ٌټني أٌ ثٖضدف ٍثء من نجـٌز ثٖضّؤ من ثْضخفجط ِ

ج ١ًٙوٿ ثټدجـعني ٰجُ٘ض ٍض منق ىيو ثْضهثر ثٖضٙوثٴٌز ثټُضٍمز من ٨وميج، ٰ٭جټدج م

ٌٴو ـوط يل ىټٺ ٔمٌٙج م٪  خٌٰٞ ثٖضّؤٌٻ ثټص٩جٌن ٍض مؽجٻ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ، 

َض ًمٹن منفيج ټؽيز  ٍمجس رسًز  ز ١ٌِٲ خفؽز أن ثٖض٩ٽ ًٍَض موًٌ ثټرضثبذ ټ

صموثمجس ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ، ٸيټٺ ٸجن ثټفجٻ م٪ موًٌ  ٌټٍ ٸجنض َِض لجًؼٌز ـصى 
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ًبٌْ مٙٽف ٌثٴدز مفج٥ٰز ثټ٭جخجس ثټيي ٠ٽذ من  ٌم ز ثٔضهثًر خرضًٌر شٙٱق 

ٌمن ىنج َض ًٹٍن ثٖضدفٍط  ٌشّٽٌميج ټً،  ٍظني ٴدپ إ٨جهشيج إٗض ثټدجـغ  إؼجخجس ثٖضدف

ٍثٌٜ٪  ٌأن ؼپ ثٖض ٩ٌز شّمق ټً خجټص٩دري ٨ن ثشؽجىجشً خٹپ ـًٌز، لج٘ز  ٍض ٌٜ

ًخمج ىٍ من  ٌثٯ ثټصٍ  ٍثىٌ مٌٌٜز ًّجىم ٌٰيج ٸعري من ثْض٠ ٍثٌٜ٪ ٤ٌ ش٩جټؾ م

ٌخجټصجيل نٌٝٲ ِددج آلٌ ًو٨ٍ ثٖضدفٍط ټٽصيٌح من ثټص٩دري شٹٍن م٩نٌز  ًثِز  خجټو

٭ٍٟ  ٍثمپ ألٌَ منيج ٨وٿ ثټٌٜج ٌٜ ٨ن ثشؽجىجشً خٹپ رصثـز، نجىٌٺ ٨ن ٨

َض ٍض ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ. ٨ٌوٿ ثټعٵز ٍض ثټدجـغ   ثټ٩مپ، 
 

َض       ٌم٩ٵور  ٌخٽ٭ز ٬جمٝز  ٍه  ٌثٜق ثټدن ٬ٌري  صٵٙجء مديم  أمج إىث ٸجن ثَِض

ٌىٍ ـجٻ شٵٌْ ثٖض ًثس ثټصٍ ًصم ش٩ًٍٍيج هٌن شفٹٌم  %80ص٭ريثس  صمج من ثَِض

ّز ثټصٍ شرشٯ  ٌټٽمِؤ ٌټٽمرشٯ ٨ٽًٌ  ٍثخ٢ ٘جًمز ممج ًيسء ټٽدجـغ  ٌهٌن أي ٜ

ٌٸنصٌؽز ټيټٺ  ٌمن ظمز شًَو نّدز ٨وٿ ثټعٵز ٍض ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ.  ٨٘ض ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ، 

ًثس من ٴدپ ثٖض صمج ٍظني خٕصى أ٠ٌجٰيم.نؽو ٨وٿ ؼوًز ٍض ثټص٩جمپ م٪ شٽٺ ثَِض  دف

صمجًر ىٍ أـّن أهثر          ٌشفض ٠ٌأر ىيو ثټ٥ٌٌٯ نٵٍٻ َض ًمٹن أن شٹٍن ثَِض

ٍأ أهثر ٨٘ض ثٔض٠ُضٳ، ٰيپ ًمٹن  ټؽم٪ ثټدٌجنجس ٍض ثټدفٍط ثٖضٌوثنٌز خپ ش٩صرب أِ

صٵٙجء ٍض ثټدفٍط ثَضؼصمج٨ٌز؟ ٥ز أهثر خوًٽز ٨ن ثَِض ٌثٖضُـض  ث٨صدجً ثٖضٵجخٽز 
       
ٍث٩ٜز أ٨صرب أن ثټدجـغ ٨ٽًٌ أن ًصمي من م       ٌخصٍ ثټٕمٌٙز ثٖضص ن لُضٻ شؽ

٥ز، ٨٘ض أن ًٹٍن  ثٖضٵجخٽز ٬ري ثټٌِمٌز أهثر ؼٌور ټؽم٪ ثټدٌجنجس إٗض ؼجنذ ثٖضُـض

صٵٙجء ثټيي ًوًٌ معُض ـٍٻ  ٌثٜق ثٖض٩جټم ټوَ ثټدجـغ، ٰجَِض ٌٰٶ مم٢١  ىټٺ 

ٍظني نفٍ موَ ثنٝدجٟ ثټ٩جمپ ٍض ٨مٽً ٌِؤهي ـمج ٍض أن شٹٍن ث شؽجىجس ثٖضدف

وىج من لُضٻ ثٖض٩جًنز  ٥ز ـٌ ٌأنيم منٝد١ني إٗض أٴىص ـو، ټٹن ثٖضُـض ثَضنٝدجٟ 

ٍثٴٌض ثټولٍٻ  ثٖضدجرشر ٍض مٹجن ثټ٩مپ أٌ من لُضٻ ثٖض٩جًنز ٬ري ثٖضدجرشر لُضٻ م

ٌټٱرتثس ٠ًٍٽز ٸأن شٹٍن ثٖضور  ّز  ٌخز من خجح ثٖضِؤ ٌمن مٵ ٌثټمٌٌػ من ثټ٩مپ 

٨ٍني أ د ٌثخز ثِْض صٵٙجء ٴ ٌ أٸعٌ ٴو ًأشٍ خنصجبؾ ٴو شمصٽٲ شمجٿ ثَضلصُضٯ ٨ن ثَِض

٥ز؟ خجټ١د٪ نٵٍٻ ًفصٹم  صمجًر أٌ ثٖضُـض ٌخجټصجيل إٗض من ًفصٹم ثټدجـغ إٗض ثَِض

ٍظني. جًر إٗض ثٔضؼجخجس ثټٹجىخز ټٽمدف ٥ز م٪ ثٔٔض  ثټدجـغ إٗض ثٖضُـض
 
ٍٿ ٌش        ٌثه ثٖضؽصم٪ ٵ ثٖضٵجخٽز ٬ري  وًٌ ىجٿ ٍض ش٤ٌٍٲخٔدٹز ثَضشٙجَضس خأٰ

ٍمجس ىثس ٴٌمز ٌم٩ٽ شٱٌو ثټدجـغ ٍض خفعً، ٰجټرتشٌدجس  ،ثټٌِمٌز ټؽم٪ خٌجنجس 
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ٌثح من ؼيز، ٸمج أنً َض ًعٶ ٍض ثٖضدفٍط  ١ ثټٌِمٌز ټٽمٵجخٽز ٴو ش٩ٌٕ ثٖضدفٍط خجَٜض

ٍمجس ٘فٌفز ٴو شؤهي إٗض ٬ٝذ  من ؼيز ظجنٌز، ٸمج أنً ًمجٯ من إ١٨جء أي م٩ٽ

ٌخجټصجيل ًؽ ٌټًٌ ٨ٽًٌ،  ٌټًٌ.مّؤ  و نٱًّ ٍض مٍؼيز أٌ رصث٧ م٪ مّؤ
 

ز ١ٌِٲ ـٌنمج         ًٍَض ٍٴٲ ٠ًٌٲ م٪ أـو م٤ٍٱٍ موًًٌز ثټٌي خ ًٌفرضنٍ م

ٴٙوس ثٖضوًًٌز ټ٭ٌٛ خفغ ٨ٽمٍ، ٰٽم أؼو إَض م٤ٍٱني ثظنني مّجء ثټممٌْ، ٌٍض 

ثټديٍ ِةٽض ثٖض٤ٍٱز ٨ن خجٴٍ ثٖض٤ٍٱني، ٰأؼجخصنٍ أن ثٖضوًًٌز ش٩ٌٖ ـجټز من 

ٌثن ٸجن ثټصٌّذ ٰٹ پ من ټً ِدذ ټ٩وٿ ثټفًٍٝ ًيٸٌو ټٽمّؤٌٻ ًٌنرصٯ ـصى 

ٍه ًمٌَ  ٌىٍ أمٌ مفم ثټّدذ ش١٩پ ثټٌّجًر أٌ ًٍجًر ٨جبٽٌز ثٖضيم أن ًؽو ِددج، 

ٌٴٽم  ٩ض ًٌٴز  ٌخ٩ومج ؼٽّض ٌٜ موًًٌصنج ٨ن ٬ريىج ٸجمصٌجٍ ن٩صَ خً. ـٌنيثٷ؛ 

ٴجټض يل أنٍ ثِفذ  ٌخوأس خ١ٌؿ أِةٽز خ١ًٌٵز ًِمٌز، ٰمج ٸجن من ثٖض٤ٍٱز إَض أن

ٍثٻ أن أىٸٌ مج ىٸٌس ٍض إ٠جً ًِمٍ.  َض ًمٹن ٍض أي ـجٻ من ثْـض ٸُضمٍ ثټّجخٶ 

صٵٙجء.  ًنز خجَِض ٌثٖضٵجخٽز ٬ري ثټٌِمٌز أهثر ؼو ٩ٰجټز مٵج ٥ز   ٌخجټصجيل ٸجنض ثٖضُـض
 

ٌىٍ أهثر         ٌٴو شّٵ٢ أهثر ألٌَ أٌ ٨جهر مجَض شولپ ٍض ـّجخجس ثټدجـعني 

ٌثټّؽ ٍظجبٶ  ُضس، ٰدٵوً مج ىٍ ميمز ٍض شصد٪ ش١ًٍ ثټ٥جىٌر، ش٩صرب ميمز أًٝج ثټ

ٌمج  ٌثً م٩ني،  ٌثټصندؤ خجټّٽٍٷ ثټٱٌهي أٌ ثَضؼصمج٨ٍ، أٌ ثټصندؤ خجشمجى ٴ ًنز  ٍض ثٖضٵج

ٌنّؾ  ٌأر من ثټدجـغ  ٺ ًّصو٨ٍ ش٤ٌٍٲ ىيو ثْضهثر ؼ ٌَٔض َثًج.  إٗض ىټٺ من ثٖض

ٌټني ثټيًن خئمٹج ٍظجبٶ ٍض مؽجٻ ٔدٹز ٨ُضٴجس ثؼصمج٨ٌز م٪ ثٖضّؤ ٪ شٽٺ ثټ نيم ٌٜ

پ ټٽصٵوٿ  ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ هٌن لٍٯ ٌإًمجنج خ٩ٵٌور أن ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ىٍ من ًٍ٘

 ٌټٌْ ثټصفٱ٦.

ٌثټٹٌٱٌز -5 ٌثْضِجټٌذ ثټٹمٌز  ٱٍ   :ثٖضنيؾ ثټٍ٘

ًثِز،         شمصٽٲ ثٖضنجىؾ ثټصٍ ش٤ٍٲ ٍض ثټدفٍط ثټ٩ٽمٌز خجلصُضٯ ٠د٩ٌز ثټو

ز ثټصٍ شّص٩مٽيج ثټدفٍط ثَضؼصمج٨ٌز  ثټ٩ٽمٌز ٌخجټ٬ٌم من ش٩وه ثټ١ٌٳ ثٖضنيؽٌ

٥ز خجٖضٕجًٸز ٠ًٌٌٵز ثٖضّق  ًنز ٠ًٌٌٵز ثٖضُـض ٸجټ١ًٌٵز ثټصجًًمٌز ٠ًٌٌٵز ثٖضٵج

ٱٍ ٩ًصمو ٨ٽًٌ ثټدجـعٍن ٍض ثټفٍٙٻ ٨٘ض  ثٖضٌوثنٍ، إى ٩ًصرب ىيث ثْضلري "منيؾ ٌ٘

ٍثٴ٪ ثَضؼصمج٨ٍ، ثټيي ًؤظٌ ٍض ٸجٰز ث ٌهٴٌٵز، شًٍٙ ثټ ٌثٌٰز  ٍمجس  ْضن١ٕز م٩ٽ

ٌأىوثٯ   ٌثٛ  ٌمن أىم أ٬ ٍثىٌو.  ٌثټ٩ٽمٌز، ًٌّيم ٍض شفٽٌپ ٤ ٌثټٌّجٌِز  ثټعٵجٌٰز 

ٌثټفٍٙٻ ٨٘ض ـٵجبٶ ىثس ٨ُضٴجس خّشء مج، ٲ مج ًؽٌي   ثٖضنيؾ ثٖضّفٍ " ٌ٘



119 

ّز أٌ إهثًر أٌ مؽصم٪ م٩ني، إى ٩ًصرب ثٖضنيؾ ثٖضّفٍ ٠ًٌٵز شؽمٌ٪ من٥مز  مِؤ

ّجس إهثًًز أٌ ٨ ٌأن١ٕصيج ټٽدٌجنجس ثٖضص٩ٽٵز  خمِؤ ٽمٌز أٌ ظٵجٌٰز أٌ ثؼصمج٨ٌز، 

ٌم٤ٍٱٌيج ٌلومجشيج ثٖضمصٽٱز، ثٖضمصٽٱز، ٌثءثشيج  ٌىټٺ لُضٻ  ٌٸيټٺ ٨مٽٌجشيج ٌإؼ

 .(1)ٰرتر ٍمنٌز م٩ٌنز"
 
ٌثٌٰز،        ٌثټوًم٭ َثس ثټّٹجنٌز  ٌثٖضمٌ ٲ ثټٙٱجس  "...ٰجټدفٍط ثٖضص٩ٽٵز خٍ٘

ٌمج ٌٰيج م ٍثمپ ٌثټدفٍط ثټصٍ شوًٌ ـٍٻ ثټدٌةز ثَضؼصمج٨ٌز  ٨ٌ ٌنٕج٠جس  ن منديجس 

ٌمٌٍٻ  ٌثن١دج٨جس  ٍثٴٲ  ٌم ًثء  ٌشممني آ ٌثمٌز إٗض ٴٌجُ  ٌثټدفٍط ثټ ٌمص٭رير  ظجخصز 

ٌثټؽمج٨جس شّص٩مپ ٠ًٌٵز ثٖضّق ثٖضٌوثنٍ أٌ ثٖضّق خجټ٩ٌنز، إىث  ٌثه  ٌثشؽجىجس ثْضٰ

ٌٴٌجُ  ًثِز ٸدري ؼوث. ىيو ثټ١ًٌٵز ثټصٍ شّج٨و ثټدجـغ ٨٘ض ٜد٢  ٸجن مؽصم٪ ثټو

ٌثټ٩ُضٴجس ٌثټصأٸو م ٍثىٌ  ن ٘فز مج ًفٙپ ٨ٽًٌ من خٌجنجس ثټصٍ شٱس ثټ٥

٨ٌٍج من لُضٻ ث٨صمجهىج ٨٘ض مدوأ  ٌمٍٜ ٌثټصٱج٨ُضس ثَضؼصمج٨ٌز شٱّريث من١ٵٌج 

ٌثٖضص٭ريثس ثټصٍ ًيصم  ٨ٍٍ ټٽفٵجبٶ  صنصجػ ثٖضٍٜ ٌثَِض ٙجبٍ  ٌثټصفٽٌپ ثٔـض ثټصؽًٌذ 

ٱٍ ٨ن ٠ًٌٶ ثٖضّق خج ټ٩ٌنز ٩ًصمو ٨٘ض أِجټٌذ خيج ثټدفغ ثٖضٌوثنٍ. إن ثٖضنيؾ ثټٍ٘

ٙجبٍ. ٌثټصفٽٌپ ثٔـض ًثس ثٖضٵجخُضس  صمج ٙجبٌز ثَِض جټٌذ ثټصٍ َضخو  ثټ٩ٌنجس ثٔـض ىيو ثِْض

ٍثٴ٪ ثټيي ًيوٯ ثټدجـغ ٸٕٱً  ٌثټ ٌث٨صمجهىج ٍض ٸٕٲ ثټفٵٌٵز  من ثِص٩مجټيج 

دجح." ٌثِْض ٌثټدفغ ٍض ثټ٩ُضٴجس   (2)ٌشٱّريو 
 

ٱٍ ٨٘ض          ٺ أن ث٨صمجه ثٖضنيؾ ثټٍ٘ ٌث ـصمٌج، ٌَٔض ٙجبٌز ٬وث أم جټٌذ ثٔـض ثِْض

صوَضيل ٍض ٨مٽٌز  ٌثَِض ٱٍ  ٨ًٌٍ ثټٍ٘ ٙجء خن لج٘ز ٍض شفٽٌپ ثټدٌجنجس، ًٌصولپ ثٔـض

ٱٍ ٍض شفٽٌپ ثټدٌجنجس  ٙجء ثټٍ٘ شفٽٌپ ثټدٌجنجس، ٰ٭جټدج مج ٤ًٍٲ ثټدجـغ ثٔـض

ٍث ٌثٖضن ٢ ثټفّجخٍ  ٌثٖضصٍِ ٌثټنّذ ثٖضةًٍز  ًثس  ٌث ٌٸيث ٍض ثټصٹ ٍظني،  ٻ ثټٕمٌٙز ټٽمدف

ٌمّصٍَ  ٬ٌجټدج مج ١ًٙوٿ خدٌجنجس ٸٌٱٌز ٸجټؽنْ  ٌثټصٱ٠ٌق... ٌثٯ ثٖض٩ٌجًي  ٌثَضنف

ٙجء ثټيي  ّز... أمج ثټن٧ٍ ثټعجنٍ من ثٔـض ٌشدز ٍض ثٖضِؤ ٌثټ ٌثټفجټز ثټ٩جبٽٌز،  ثټص٩ٽٌم 

                                                           
، دار ادلسرية، البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية وااللكترونيةعامر ابراىيم قنديلجي: (1)
 .800-@@، األردن، ص9089، :ط
 8=-0=، ص@900، دار وائل، عمان، األردن، @، طمناىج البحث االجتماعيإحسان زلمد احلسن:  (2)

 بتصرف.
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ًثِز من  صوَضيل، أًن ٤ًٍٱً ثټدجـغ ٍض نصجبؾ ثټو ٙجء ثَِض ًّص٩ني خً ثټدجـغ ٰيٍ ثٔـض

ًنز خني لُضٻ ثټٵٌجٿ خ٩مٽٌجس ث ٌثٖضٵج ٨ٍيج  ٌن ٌثشؽجو ثټ٩ُضٴجس  ٌخ٢ ٖض٩ٌٰز ثټ٩ُضٴجس  ټ

ٽٍح ثټٹمٍ ٍض شؽمٌ٪  ٌخجټ١د٪ ٍض ىيو ثټفجټز ًّص٩ني ثټدجـغ خجِْض ٍظز... ثټٱةجس ثٖضدف

ثټدٌجنجس من لُضٻ ثټفٍٙٻ ٨ٽٌيج ٍض ٔٹٽيج ثټٌٴمٍ مدجرشر من ثٖضٌوثن ٸ٩ُضمجس 

 ٌ ٌشفًٍپ ثټٵٌم  ٌٴٌمز ثْضؼًٍ...أٌ خرتمٌَىج  ٍثن ثټٹٌٱٌز ثټوثټز ٨٘ض ثټ١ٽدز  ثٌْض

ثَضشؽجىجس إٗض ٴٌم ٸمٌز ٍض ٔٹپ أًٴجٿ شٵجٿ من لُضټيج ثټ٩مٽٌجس ثټفّجخٌز ثټصٍ 

صوَضيل. ٙجء ثَِض  ٩ًصموىج ثٔـض

ًثمرتي،        ٙجء ثټدج ٌخني ثٔـض ًثمرتي  ٙجء ثټُضخج  ٸمج ٨٘ض ثټدجـغ أن ًٱٌٳ خني  ثٔـض

ٌٙ جټٌذ ثٔـض ًثمرتي  من ثِْض ٙجء ثټُضخج شٕرتٟ ٌٰيج شًٍٍ٪  جبٌز ثټصٍ َض٩ًصرب ثٔـض

ٌثلصدجً مجن ًٌصنى ٌخ٪ ٸجي،  ٌم ٌثټنّذ ثٖضةًٍز،  ًثس،  ٌث ٌمن أمعٽصيج ) ثټصٹ ( ثټدٌجنجس 

ًثمرتًز ٩ًصمو ٨٘ض ٸپ من ٌثټُضخج ًثمرتًز  جټٌذ ثټدج مّصٍَ ثټٵٌجُ  ٌثَضلصٌجً خني ثِْض

ؽم ثټ٩ٌنز.  ٌشًٍٍ٪ ثټدٌجنجس ـٌ

ًثمرتًز إن ثټنصجبؾ ثٖضفصمپ ثټفٍٙٻ ٨ٽٌيج من ث٬ٽ ٙجبٌز ثټُضخج ًثس ثٔـض ذ ثَضلصدج

شٹٍن ثـصمجَضس هٴٌٵز ـٌغ شصجؿ ثټٵًٌدجس ثٖضمصجٍر، خ٭ٞ ثټن٥ٌ ٨ن ٔٹپ شًٍٍ٪ 

ٍثبٌز ًثمرتًز ثټص٩جمپ م٪ .ثٖضؽصم٪ ثټيي أليس منز ثټ٩ٌنز ثټ٩ٕ ًمٹن ټٽ١ٌٳ ثټُضخج

مٍ ًٌّصفٌپ أن  ثټدٌجنجس ثټصٙنٌٱٌز، أي ثټصٍ شٵجُ ٍض مّصٍَ ثټٵٌجُ ثَِض

ًثمرتي.١ًدٶ أ  (7)ِٽٍح خج

 لجشمز

جًر من لُضٻ ثټنٵجٟ ثټصٍ شم ٨ٌٜيج إٗض أىم ثټنٵجٟ ثټصٍ ًؽذ أن           شم ثٔٔض

ٌثټصٍ َض ًصفٹم ٌٰيج ثټدجـغ شجًر أٌ َض ًصنجىس  ٌث٨ى ٍض ثْضخفجط ثَضؼصمج٨ٌز،  ش

ٌمن ٔأن ٸپ ىټٺ ثټصأظري  ش٤ٌٍٱيج شجًر ألٌَ، أٌ ًيسء ش٤ٌٍٱيج ٍض ـجَضس ظجټعز، 

ٌټٓضِٲ شمٌ  ٨٘ض مّجً ٌمن ظمز ٨٘ض مٙوثٴٌصً، ټيټٺ  ٨ٌ٘ض نصجبؽً  ثټدفغ 

َثبٌ خممجٛ ٨ّري نصٌؽز ٰٵوثن ثټصفٹم ثټؽٌو ٍض  ثټدفٍط ثَضؼصمج٨ٌز ٍض ثټؽ

ٍثء من ثټنجـٌز ثٖضنيؽٌز أٌ من ثټنجـٌز ثټٽٍؼٌّصٌز ثټصٍ  شٵنٌجس ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ، ِ

ّجس ثَضؼصمج٨ٌز ـصى  ش١٩ٍ ثټدفغ شٹٍن ٍض ٔٹپ ثشٱجٴٌجس خني ممصٽٲ ثٖضِؤ

ٍمجس من ؼيز ظجنٌز.  ٌٍٰ مج شص١ٽدً ثټدفٍط من م٩ٽ ٌش ثټ٩ٽمٍ أىمٌز من ؼيز، 

                                                           
األساليب اإلحصائية االستداللية البارامترية والالبارامترية في تحليل بيانات : عالم صالح الدين زلمود (7) 

 .:@@8ريب، القاىرة، دار الفكر الع ،البحوث النفسية والتربوية
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ٙجء  ٌأن ثٔـض ٙجبٍ لج٘ز  ٸمج خجس من ثټرضًٌي ثټصفٹم ٍض شٵنٌجس ثټصفٽٌپ ثٔـض

ٱٍ، ىيث ثْضلري أًٝج ٨مجه ثټدفٍط ثَضؼصمج٨ٌز  ثِضن ىٍ ٨مجه ثٖضنيؾ ثټٍ٘

ٍه ٌټز من ٴدپ خ٩ٞ ثټدجـعني  ٌثَضمربًٵٌز. ىيث هٌن أن ننىس ه٨م ثټؽي ثٖضدي

ٌثٖضجهًز  ٨ٌٍز خجٔضمٹجنٌجس ثټدرشًز  ٌثٖضؤ٠ًٌن ٍض شٹعٌٲ ثټص٩جٌن من أؼپ نٵٽز ن

ٌٍٰر.  ثٖضص
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ٌثؼ٪:  ٴجبمز ثٖض
هن، 9، ٟمنجىؾ ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍإـّجن مفمو ثټفّن:  .1 ٌثبپ، ٨مجن، ثًْض ، هثً 

2009. 

ٌثىٌم ٴنوًٽؽٍ:  .2 ٌثِصموثٿ مٙجه٨ًجمٌ ثخ ٍمجس ثټصٵٽٌوًز  ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ  ثٖض٩ٽ

ٌنٌز هن2012، 3، هثً ثٖضّرير، ٌٟثَضټٹرت  ، ثًْض

ٍمجس٨جمٌ ٴنوًؽيل:  .3 ٌثِصموثٿ مٙجهً ثٖض٩ٽ ، هثً ثټٌجًٌٍي، ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ 

 .٨1999مجن، 

ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز٨يل م٩مٌ ٨دو ثٖضؤمن:  .4 ًثسثټدفغ ٍض ثټ٩ٽ ، 2008أٸصٍخٌ،  07، منٍٕ

هن، ٗ  .42ثًْض
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حث السوسيولوجي، ثصورات نظرية الفرضيات العلمية في الب

 ونماذج ثطبيقية

 ورـنزة عوشــأ. ك

 -أ –أستاذة مساعدة 

 يف علم اجتامع االتصال والعالقات العامة

 -2وف سط–جامعة حممد دني دباغني 

 
 مٽمٚ:

ٌثٖضنيؽٌز ٍض  شٹصيس ثټٱٌٌٜجس ثټ٩ٽمٌز       ٌثټٵٌمز ثټ٩ٽمٌز  ثټدفغ مؽجٻ ثْضىمٌز 

ٌشٹَ ٨ٽٌيج  ؛ربٍ ٸآټٌز أِجٌِزشُ ، ثى ثنٌٍثټصفٵٌٶ ثٖضٌو ثټ٩ٽمٍ ثٖض٩جټؽز ثټٹمٌز ش

ٍثىٌ ثَضؼصمج٨ٌز ٌټز ټٽ٥ ٌثٖضٌوثنٌز ثٖضصنج ٍمجس ثټن٥ًٌز  ٌثٖض٩ٽ ، ٌثټٹٌٱٌز ټٽدٌجنجس 

ٍٿ  ٧ٍ ثټٱٌٌٜجس ثټ٩ٽمٌز ن٥ًٌج، من ـٌغ ثٖضٱي ِصص١ٌٳ ثٖضوثلٽز ثټفجټٌز إٗض مٍٜ

ٍث٧ أٌ  ٌٸيټٺ ثْضن ٌمٙجهً ثټنٕأر   ٍ ١ُـض ٌثَ٘ض ، ٸمج ٌثټ١ٌٳ ثټصٙنٌٱجسثټٽ٭ٍي 

  .ٌِصم ٨ٌٛ نمجىػ ش١دٌٵٌز ټٹپ ٘نٲ من ثټٱٌٌٜجس 

 مٵومز:

ٍر ًٌٸٌَر أِجٌِز من ًٸجبَ         ش٩صرب ٨مٽٌز ٌ٘ج٬ز ثټٱٌٌٜجس ثټ٩ٽمٌز ل١

ٌثټن٥ًٌز ٌ ثٖضنيؽٌز ثټصٍ شٝٱٌيج ٨ٽًٌ  ٌث ټٓضىمٌز ثټ٩ٽمٌز  ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ  ن٥

ٌثټفٵجبٶ  ٍٴجب٪  ٌثټدٌجنجس ثټٱٌٌٜجس خٵدٍٻ أٌ ًٰٞ ثټ ٍمجس  ٌثٖض٩ٽ ثَضؼصمج٨ٌز 

ٌثټٱفٚ  ز، من لُضٻ إلٝج٨يج ټُضلصدجً  ثٖضصفٙپ ٨ٽٌيج ـٍٻ ثټ٥جىٌر ثٖضوًٌِ

ٌشٱّري ثټ٩ُضٴز خني مص٭ريًن أٌ أٸعٌ، ٨رب مّجً ٨مٽٌز ثټدفغ ثَضمربًٵٍ.  ٌثټصٵيص 

ٍثبٍ خپ نجخ٩ز ٨ن شٱٹري م٩مٶ  ْضن ثټٱٌٌٜز َض شدنى ٨٘ض ثِصنصجػ أٌ شٱّري ٨ٕ
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 ٍ ز،ـٍٻ: ثټ٩ ٤ٌٍٰٱز ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ إىن شصمفًٍ  ثمپ ثٖضص٭رير ټٽ٥جىٌر ثٖضوًٌِ

ٍنز ټييو ثټ٥جىٌر.     ًثِز ثټ٩ُضٴز خني ثٖضص٭ريثس ثٖضٹ  ـٍٻ ه

ًثس ثټن٥ًٌز ٍء ثټصٍٙ َض: ثټٱٌٌٜجس ثټ٩ٽمٌز ٍض ٜ   :أ

 : م٩نى ثټٱٌٌٜجس  -1

 : ش٩ًٌٲ ثټٱٌٌٜز ټ٭ز -أ 

ٌَُّز ] مٱٌه[:  - ًٜ ٌَ ًأي ٨ٽمٍ ټمَٰ ٌَجس:  ِٜ ٌْ َٰ ًعدض خ٩و، ثٰرتثٛ ٨ـ٘ض ِـدٌپ  ػ 

ىـيث ًعدـض ل١ـأ  –ثټؽوٻ " ٸجن ٴجنٍن ثټؽجىخٌـز ٌٰٜـٌّز ظدـض ٘ـفصيج 

 ".ٌٌّٰٜصٺَ 

  .(1)ٰٹٌر ًألي خيج ٍض ثټربىنز ٨٘ض ٴٌٝز أٌ ـپ مّأټز   

ْٛ ] مٱٌه[: - رَتث ْٰ َٛ مٙوً  ث ج ثٰرت ًٜ : ٨٘ض نفٍ ثٰرتثيّض، ٨٘ض نفٍ ٤نٍّ ثٰرتث

٨ٍز  أٌ ثـصمجيل. ٴٌٝز مّٽمز أٌ ، "شدـوأ ټُضِـصوَضٻ خيـج ٨ـ٘ض ٬ريىـجمٍٜ

ج ټٌٙپ خً إٗض ـّپ مّـأټز  ًٜ ثٖض٩ٌٰز ثټ٩ٽمٌز خجَضٰرتثٛ". أن ًٝ٪ ثټدجـغ ٌٰ

ٍټزُ  ٌىٍ ،م٩ٌّنز  .(2)إظدجس هٌن ٨ّٽصيج ٨٘ض شُٵدپ مٵ

ٍٴٌض، ثټٱٌٛ، ٸجټرضح : -  ثټدٵـٌر: ثټّفؾ")ًٍِر ٌٰين ٌٰٛ "ٰمن ٌمنً: ثټص

167،)  َّ :ثټٵ ٌمن ٸجټصٱًٌٞ، ثټّشء، ٍض ٌثټف ٍٴ٪ ٍُ ٍشٌ م ٌثٛ، ػ: ثټ  ٌمـج ٰ

، ش٩جٗض، هللا أٌؼدً ٌثءر ٸجٖضٱٌٌٛ  )ٗ(، هللا ًِـٍٻ ٌٰٛ ًٵجٻ: ٌثټّنّز، ٌثټٵ

َّټنجىج ..."ًٍِر ، ًٱرتٍٜن ٌثټؽنو ثټصمٌ، من ٌن٧ٍ ، ِنّ  أي:  ٌٌٰٜـنجىج" أن

ٌثبٞ ٌٰيج (ؼ٩ٽنج1 : )ثټنًٍّ ٹجٿ، ٰ  ًٌٰٝـز خ٩و ًٌٰٝز ٌٰيج ؼ٩ٽنج ٌأي: ثْـض

ٌأٰرتٛ  (3). أٌؼذ : هللا ..

                                                           
،  ص: ?900، ة، القاىر 8، اجمللد الثالث، عامل الكتب، طمعجم اللغة العربية المعاصرةأمحد سلتار عمر:  (1)

8=@:. 
 .9@=8مرجع نفسو، ص: (2)
، الطبعة الثانية، دار ادلعرفة، بريوت، معجم القاموس المحيطرلد  الدين زلمد بن يعقوب الفريوز ابادي:  (3)

 ??@، ص<900
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 ٍض "ثټٱٌٛ" ٸٽمز أ٘پ ٨٘ض نص٩ٌٯ أن أًهنج ٰئىث : ( HYPOTHÈSES ) ثټَٱٌٛ -

  ٌم٩نجىـج (HYPO) ىٌدـٍ مٵ٩١ـني: مـن شصٹـٍن ّٰنؽوىج ،ثٔضنؽٽًٌَز ثټٽ٭ز

ــپ "يشء ــن أٴ ــپ أٌ " م ــز أٴ ــن ظٵ ــز م ــٌٛ أن أي (THESIS) ثْض٠ٌـٌ  ثټٱ

(HYPOTHESIS ) َضً  شممٌنًج ٩ًصرب  ثټفٙـٍٻ ًمٹن ټييث ثټوټٌپ ٨٘ض مدنًٌّج م٩ٵ

٪ ٨نو ٨ٽًٌ  أظنـجء ٰـٌٌٛ ٨ـّور ثټدجــغ ًٝـ٪ مـج ٬ٌجټدج ثټٱٌٛ... ىيث ٌٜ

ًثِصً، ٌثىـج ثټصـٍ ثټٱـٌٌٛ من ٌثـو ٨٘ض ثْضمٌ آلٌ ًّصٵٌ ـصى ه  منجِـدز ً

ٍمجس... ثټدٌجنجس ؼمٌ٪ ټرشؿ  خ٩ـو ٌٰمـج ًٙـدق ثټنيـجبٍ ثټٱٌٛ ٌىيث ٌثٖض٩ٽ

ٌبٌّز ثټنصٌؽز ًثِز إټٌيج شنصيٍ ثټصٍ ثټ  .(1)ثټو
 

ج ثټٱٌٌٜز ش٩ًٌٲ  - ح  : ث١ُ٘ـض

ٍثح ثٴرتثؿ ثټٱٌٌٜز "إن  خـني ٨ُضٴـز ٌ٘ج٬ز إٗض شيوٯ ٌىٍ م١ٌٌؿ. ِؤثٻ ٨ن ؼ

ٌشـز ٸجنض ٌإن ٌىٍ هَضټز ىثس ٌثٴ٩جس ٍٴـجب٪ ثنصٵـجء ٨ـ٘ض شّـج٨و ثټوٴـز، مصٱج  ثټ

٥ز. ٍثٴ٩جس ىيو شصؽم٪ ٨ٌنومج ثٖضُـض  هَضټـز ٌإ١٨جءىـج شٱّريىج ثټٱٌٌٜز شصٌق ثټ

 .(2)ن٥ًٌز ٍض ممٹنج ٨نرصث منيج فٵٵجمص خج٨صدجًىج شٹٍن

ٍث ؼجٸٍحـّذ " - ٌثء ثټ٩ٽمٍ ٨٘ض مؽٌه ٌٰنّ ٍٿ ثٔضؼ " : لُضٰج ٖضج ٸنض أ٨صٵو، َض ًٵ

٨ٌ٘ض ثِصمُٗض ثټن٥ًٌـز منيـج. إنـً ًدـوأ  ٌشؽمٌ٪ ثٖض١٩ٌجس ثټصؽًٌدٌز  ٌثٴدز،  ثٖض

ٍثؼيصً، من لـُضٻ  َء من ٨جټم ممٹن ، خيوٯ م خجخصٹجً ٨جټم ممٹن أٌ خجخصٹجً ؼ

 ٌ ٌخـز ىـٍ مـج ًّـمق ثټصؽ ٌثټصؽ ٍثً خني ثٖضمٌٽـز  ًذ م٪ ثټ٩جټم ثټمجًؼٍ. إن ثټف

ٍثٴ٪"خصٕٹٌپ شمعپ هٴٌٶ  . " ثخصٹجً ٨جټم ممٹن "ىـيو ىـٍ ٨دـجًر ٖضج نّمًٌ "ثټ

ٌثء  ٌىٍ ٨دجًر شنجِذ شمجمج شفوًو مج نّمًٌ خجټٱٌٌٜز ٍض ثٔضؼـ ٍث ؼجٸٍح"  ٌنّ ٰ

ُض ٖض٩ٝـٽز أٌ ٖضّـأټز ثټ٩ٽمٍ ٩ًصرب ٍمن ثټٱٌٌٜز ثټَمن ثټيي ًصمٌٽً ثټدجـغ ــ

ٍىػ شٱّريي...( ش٥ـپ ىـيو ثټن٥ًٌـز ثٖضّـدٵز  ٌشني، نم )ٴجنٍن  ٨ُضٴز خني ٤جى

ٌٴجب٪ شؽًٌدٌز ٘ٽدز .  پ إٗض ؼ٩ٽيج شدنى ٨٘ض  ًثس ټم شصٍ٘ ٌٌٰٜز مجهثمض ثَضلصدج

ًثس نصٌؽز ثنٱؽجً نٌَٸـٍ منـي  مٽٌـٍن  65ىٹيث ش٩صرب إمٹجنٌز ثلصٱجء ثټوًنجٍ٘

ثټدجـعني ثټيجمٌٕني ٴدپ أن شٙدق ٍض ثټعمجنٌنجس ِنز مؽٌه ٌٌٰٜز ٴوميج خ٩ٞ 

                                                           
 .?@، ص:=@@8، ادلكتبة األكادميية، القاىرة، أصول البحث العلمي ومناىجوأمحد بدر:  (1)
 مناىج العلوم االجتماعيةإن النظرية  أوسع  ألهنا نظام تفسري يضم عدة فرضيات أنظر : مادلني  غراويتز:  (2)

 .0<، ص: :@@8، دمشق، 8طترمجة: سام عمار، ادلركز العريب ، -منطق البحث يف العلوم االجتماعية  –
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ٌخ٩و ِٽّٽز من ثٖض١٩ٌجس ثټٙٽدز ـٵٌٵز أظدصصيج ىيو ثٖض١٩ٌـجس أٌ أٸـوس ىـيو 

 .(1)ثټن٥ًٌز أٌ ِجنوشيج "

ممج ثشٱٶ ٨ٽًٌ ثټ٩ٽمجء.... ٨٘ض ثټ٩جټم أن ًٵدپ أخ٢ّ ثټٱٌٌٛ ٨٘ض أنً ٌٰٛ ٨ٽمٍ  -

ٌٴـجب ٪ ؼوًـور شٕـري إٗض ٨ـوٿ ٸٱجًـز َض ًٵدپ ٌٰٜج أٸعٌ شٌٸٌدج إَض إىث ٤يٌس 

" ىٍ خمعجخز شّجؤَضس شص١ٽذ أن شصٝـمن ثٔضؼجخـز  ثټٱٌٛ ثټد٢ٌّ. إن "ثټٱٌٌٛ

٨ٽٌيج شٱّريث أٌ ـُض ٖضٕٹٽز مج. إن ثشّج٧ ن١جٳ لربر ثټدجـغ ثټ٩ٽمٍ شؽ٩پ مـن 

ٌمن نجٰٽـز ثټٵـٍٻ. أن ثټٱـٌٌٛ ثټصـٍ  ٌمن أٸعٌ شفوًوث.  ً أٸعٌ خّج٠ز،  ٌٌٰٜ

ٌشدٹز ىٍ ٰ  .(2)ٌٌٛ مٝٽٽزشٙج٫ خ١ًٌٵز م

ٌأـمو لريَ ٸج٤م ثټٱٌٛ خأنً:" شٱّـري أٌ  - ٌٴو ٨ٌٯ ؼجخٌ ٨دو ثټفمٌو 

 . (3)ـپ مفصمپ ټٽمٕٹٽز ثټصٍ ًوًِيج ثټدجـغ"

ٍثس ٌ٘ج٬ز مٕٹٽز ثټدفغ شصمعپ ٍض ٨مٽٌز خٽـًٍر شّـجؤَضس  - ٌټ٩پ أىم ل١

ٌثټٱٌٛ: "٨دجًر ٨ن ٌ٘ج٬ز ش٩رب ٨ن ٨ُضٴز ممٹنز خـني   ،ً ٌٌٌٰٜ ثټدفغ 

ٌأن شٹـٍن معـپ ىـيو ثټٙـٌج٬ز ممـج ًّـمق خ٩ٞ ٨نجرص نّٶ  م٩ني، 

 .  (4)خجلصدجً ىيو ثټ٩ُضٴز من لُضٻ ثټدفغ ثَضمربًٵٍ"

َ ٌِٽصًٌَٕري "  - ٍهث" ٌ"ٸًُض " ٌ" مـجًشٍن هًشّـن"،  "مـجًَ ؼـجى

ًثس " إٗض أن ٍض ٸصجخيم "منجىؾ ثټدفغ ٍض ثټ٩ُضٴجس ثَضؼصمج٨ٌز" ٸٍٷ ِصٌٍ

ــٌز  ــرتثؿ أٌ ثټٵٝ ــً ثَضٴ ــو خ ــٌٛ: ًٵٙ ــور  propositionثټٱ أٌ ثټٵج٨

principle  ٛثټصٍ ًٱـرتAssumed  ًخمـج خـوٌن إًمـجن ٸجمـپ ٌټٹـن 

ٍٴـجب٪  ٍثشٌىج ٍض ثټفوٌط مـ٪ ثټ خٙفصيج، ًٌصم شدنٍ منيؾ م٩ني َضلصدجً ش

ٌمفوهر، ًٌصمعپ ثټـوًٌ ثټـيي شؤهًـً ثټٱـٌٌٛ ٌٰز  ٍض  -ثټصٍ شٹٍن م٩ٌ

                                                           
، أبو ظيب 8جان فرنسوا دورتيو: معجم العلوم اإلنسانية، ترمجة: جورج كتورة، كلمة ورلد ادلؤسسة اجلامعية، ط (1)

 .;0?، ص :@900اإلمارات العربية ادلتحدة،
 ، ص:9080، 9، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، طالوجيز في المنهجية والبحث العلميفاضلي إدريس:  (2)

8<?. 
، 8اإلشعاع الفنية، طأسس ومبادئ البحث العلمي، فاطمة عوض صابر ومريفت على خفاجة:   (3)

 .<:، ص:9009اإلسكندرية، 
 .;< -:<، ص: @900، عمان، 8، دار ادلسرية، طأسس البحث االجتماعيزلمد زلمود اجلوىري:  (4)
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ٌټٵٌجهر ثټدفغ -ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ټـوَ  ٍض ثٴرتثؿ ثټصٱّريثس ټفٵجبٶ م٩ٌنز، 

ٌأن ىيو ثټصٱّريثس ثټصؽًٌدٌز شٹٍن مٵرتـز ٨ٽٌنج مـن لـُضٻ  ثِضلًٌن... 

٧ٍ ثټمجٗ ٌأًٝـج مـن لـُضٻ ثٖض٩ٌٰـز   ثٖضٍٜ ًثِـز  ٧ٍ ثټو خجٖضجهر مٍٜ

ٌش١ٽٶ ٨ٽٌيـج  ٌنةي شٕٹپ شٽٺ ثټصٱّريثس ٌٌٰٛ  ثټّجخٵز ثٖضصٙٽز خيج، ـٌ

ٌخجټصـجيل شفـوه ٤ٌٌٱـز ثټٱـٌٌٛ ٍض شٍؼٌـً  Hypothessesثټٱٌٌٛ   ،

ٌثٜق ثٖض٩جټم  ٸمج ِـٌمٹن ث٨صدـجً أن ثَضٴرتثــجس أخفجظن ٍء ن٥جٿ  ج ٍض ٜ

ًثِز ٧ٍ ثټو َض ټٽمٕٹٽز مٍٜ  .  (1)ثٖضٕٹٽز ټٽٱٌٌٛ شمعپ ـٽ

ٍه  ثټٱٌٛ ٩ًٌٌٯ - أًٝج خأنً: ٨ُضٴز ثـصمجټٌز خني مص٭ريًن )ًصٝمن ٌؼـ

ٍء ىټـٺ  ٍه ٨ُضٴز ِددٌز ٍض ثټفٌجر ثَضؼصمج٨ٌز(. ًٌصٝـمن ٍض ٜـ أٌ َض ٌؼ

ٍثمپ مص٭رير ٩ً صٵو ثټدجـغ خئِيجميج ٍض إــوثط ثٖضٕـٹٽز ثَضؼصمج٨ٌـز، ثټ٩

ٌىٍ ٍثمپ ثٖضص٭رير  ٍث٧ ثټ٩ جًر إٗض أن  :(2)ٌىنج َضخو من ثٔٔض

 : أي ثټ٩جمپ ثټيي ًّدذ ثټ٥جىٌر.ثٖضص٭ري ثٖضّصٵپ - أ

ٌىٍ ثټ٩جمپ ثٖضص٭ري ثټصجخ٪ -ح : أي ثټ٩جمپ ثټيي ًصد٪ ثټ٩جمپ ثٖضّصٵپ 

 ثټيي ٥ًيٌ ٸنصٌؽز.

ٍهر خـني أٌ ثٖضصوثلٽزثٖضص٭ريثس ثٖضصٕجخٹز -ػ ٍثمـپ ثٖضٍؼـ ٌىٍ ثټ٩  :

ٌثټصجخ٩ز.  ثٖضص٭ريثس ثٖضّصٵٽز 

ٌثـور أٌ أٸعٌ. - ٍٿ شؽًٌدٍ ًصٝمن ٴٌمز   ٌثٖضص٭ري مٱي

١ج، هلُض منمٱٝج.  مص٭ري ثټولپ:: معُض ٌشٱ٩ج )٨جټٌج(، هلُض مصٍِ  ًٕمپ  هلُض م

١ى ثټٱٵري مص٭ري ثټ١دٵز ثَضؼصمج٨ٌز:  -  ر.ًٕمپ          ٴٌم: ثټعًٌز، ثټٍِ

 .ًٕمپ         ٴٌم: ثټيٸٌ أٌ ثْضنعىمص٭ري ثټؽنْ )ثټن٧ٍ(:   -

                                                           
" اجلزء األول، دار الطرق واألدواتأصول الفكر والبحث العلمي "المناىج و مجال زلمد أبو شنت:  (1)

 .;80- :80، ص: ;900ادلعرفة، 
اجلزء األول، منشورات  – خطوات التصميم والتنفيذ -البحث االجتماعي الميدانيعدنان أمحد مسلم:  (2)

 .:9، ص:9000 -@@@8، 9جامعة دمشق، مطبعة العجلوين، ط
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ٌبٌْ ټٌٰٞ ثټفٵجبٶ ثَضؼصمج٨ٌـز  ثټٱٌٌٛ ثټ٩ٽمٌزَض ٔٺ أن   ش٩و ثٖضٙوً ثټ

ٌثټصؽًٌـذ ٨ـرب مّـرير ثټدفـغ  ٨ٍيج ټُضلصدجً  ٌىټٺ من لُضٻ لٝ ٍټيج  أٌ ٴد

 ثَضؼصمج٨ٍ ثٖضٌوثنٍ. 

ًثِـز : خأنيج شٱّري م(1)ثټٱٌٌٜزًٌمٹن ش٩ًٌٲ  - ٧ٍ ثټو ٵرتؿ ټٽمٕٹٽز مٍٜ

ٍثمـپ أٌ   "ٰجن هثټني"أٌ ٸمج ًٵٍٻ  ـق ثټ٩ ىٍ: "شٱّـري مؤٴـض أٌ مفصمـپ ًٍٜ

ٌمن ثټرضًٌي ؼوث أن ًصم  وثط أٌ ثټ٥ٌٌٯ ثټصٍ ًفجٌٻ ثټدجـغ أن ًٱيميج "... ثْـض

ٌأن ًـصم ش٩ًٌـٲ ثٖضٙـ١ٽفجس  شفوًو ٌٌٰٜز ثټدفغ أٌ ٌٌٰٜجشً خٕـٹپ هٴٌـٶ 

ٌثبٌج. ٌ ًثه ثټدجـغ أن ًوًُ ثټ٩ُضٴز خني مّـصٍَ ش٩ٽـٌم : ِدٌپ ثٖضعجٻ ٨٘ضإؼ إىث أ

ٍثو ثَضٴصٙجهي  ٰٵو ٫ًٍٙ ٌٌٰٜصً ٨٘ض ثټنفٍ ثټصجيل: َض شٍؼـو ٨ُضٴـز  ٌمّص ثټٱٌه 

ٍثو ثَضٴصٙجهي ٌمّص ٍه  ،خني مّصٍَ ش٩ٽٌم ثټٱٌه  ٨ٌٽًٌ خ٩و ىټٺ أن ًفوه مج ثٖضٵٙـ

ٌثٜـق ٌثٖضّصٍَ ثَضٴصٙجهي خٕـٹپ هٴٌـٶ ٌ ًصدـ٪ ًٌمٹنـً أن  ،خمّصٍَ ثټص٩ٽٌم 

 :معــُضثټن٥جٿ ثټصجيل 

 مّصٍَ ثټص٩ٽٌم:    -

 .)ٌ٨جٻ )هًؼز ؼجم٩ٌز ش٩جهٻ خٹجټًًٍٍُ أٌ أٸع 

 .)ًثِز ثٔض٨وثهًز أٌ ثټعجنًٍز ٢ )ٔيجهر ثټو  مصٍِ

 .)منمٱٞ )هٌن ثٔض٨وثهًز 

 ثٖضّصٍَ ثَضٴصٙجهي: -

  هًنجً (. ٨1.000جٻ )هلپ ِنٍي أٸعٌ من 

  ٢ )هلپ ِنٍي خني  هًنجً(. 1.000 -300مصٍِ

 هًنجً( 3000مننمٱٞ )هلپ ِنٍي أٴپ م. 
 

                                                           
، ?900، ;، دار وائل، طم االجتماعية واإلنسانيةأساليب البحث العلمي في العلو فوزي غرايبة وآخرون:  (1)

 . 0: -?9ص: 
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           ٧ٍ ةٽز ثټصٍ ِصٍؼً ټٓضٔمجٗ مٍٜ ٌىيث من ٔأنً أن ًّج٨و ٍض ٌ٘ج٬ز ثِْض

ٌأن ًمن٪ ثټٽدْ أٌ ثټ٭مٍٛ ثٖضف٢ٌ خد٩ٞ ىيو ثٖض١ٙٽفجس ٰٵـ٢ ًٹـٍن  ثټدفغ 

ٌمنمٱٝج خجټنّـدز ټٽـد٩ٞ  600ثټولپ ثټّنٍي ثټيي ٩ًجهٻ  هًنجً ٨جټٌج خجټنّدز 

ٌخجټص ٧ٍ ثټدفغ ٨ن هلٽً ثټّنٍي ٠ٌٽذ منً ثِضلٌ  جيل ٰئنً إىث ِةپ ثټٕمٚ مٍٜ

٢، منمٱٞ، ٰئن ثٔضؼجخـجس ِـٍٯ َض شٹـٍن  ثٔضؼجخز ٨٘ض ثټنفٍ ثټصجيل: ٨جٻ، مصٍِ

ور. أمج إىث ٠ٽذ منً أن ًؽٌذ خفٌغ ًألي خ٩ني ثَض٨صدجً ثټصفوًـوثس ثټوٴٌٵـز  مـٍ

  . ٍثًهر ٍض أ٨ُضو، ٰئنً َض مؽجٻ ټٽدْ أٌ ثټ٭مٍٛ  ثټ

٨٘ض أنيج ٨دجًر ٨ن إؼجخز ثـصمجټٌز ټّؤثٻ م١ـٌٌؿ ٍض  :(1)ثټٱٌٌٜز٩ٌٯ ٸمج ش -

ًثِز ثټن٥ًٌز، أٌ ٨ـن  ٍثء ٨ن ٠ًٌٶ ثټو إٔٹجټٌز ثټدفغ، ًٌمٝ٪ ټُضلصدجً، ِ

ٌټٽٱٌٌٜز ٨ُضٴز مدجرشر خنصٌؽز ثټدفـغ. خم٩نـى أن  ًثِز ثٖضٌوثنٌز.  ٠ًٌٶ ثټو

ٍنض مٕٹپ. ثټٱٌٌٜز ٹجټٌز ٸ  : ىٍ ثټفپ ٔٔض

٨٘ض أنيج ثٴرتثؿ مّدٶ ټ٩ُضٴز خني ٠ٌٰني ًمٹن ـّـذ " :ثټٱٌٌٜـزٸمج شٕري  -

ٌشممـني  ٍثىٌ، ىـٍ إىن ثٴـرتثؿ مؤٴـض،  ٍنج من ثٖضٱجىٌم أٌ ثټ٥ ثټفجټز، أن ًٹ

 . (2)ًّصو٨ٍ ثټصفٵٶ منً"

: ىٍ ـٽٍٻ مٵرتـز ٩ًٝيج ثټدجـغ ټفپ مٕـٹٽز ثټٱٌٌٌٛىنجٷ من ًٌَ أن  -

ٍث٧ ثټّٽٍٷ ثټصٍ شؽـٌي م ٌټـم ثټدفغ أٌ ټصٱّري أٌ ثټ٥ٌٌٯ أٌ أن ٕـجىوشيج 

ـةٽز ثټدفـغ،  ٌىٍ إؼجخـز مفصمٽـز ِْض شصأًو خ٩و ٨ن ٠ًٌٶ ثټفٵجبٶ ثټ٩ٽمٌز، 

ٌشٹٍن خ٩ٞ  ٌمص٭ري شجخ٪.  ٌشمعپ ثټٱٌٌٛ ٨ُضٴز خني مص٭ريًن، مص٭ري مّصٵپ 

ٌٰـز ٍض ــني أن  ثټ٩نجرص أٌ ثټ٩ُضٴجس ثټصٍ شصٝمنيج ثټٱـٌٌٛ ـٵـجبٶ م٩ٌ

٨ٌ٘ض ىـي ث ثټنفـٍ شّـص١ٌ٪ ثټد٩ٞ ثِضلٌ ًٹٍن ـٵجبٶ مصمٌٽً أٌ مصًٍٙر. 

                                                           
، اجلزائييير، 8، دار ىوميييو، طتـــدريبات علـــى منهجيـــة البحـــث العلمـــي فـــي العلـــوم االجتماعيـــةرشييييد زروايت:  (1)

 . ;@، ص: 9009
، ص: ?900، ، ادلغيرب8، ادلركيز الثقيايف العيريب، طالبحـث العلمـي فـي العلـوم االجتماعيـةعبد اهلل إبراىيم:   (2)

8=@  
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ٌثټصممٌنـجس ثټٱٌٌٛ ٨ن  ٌٰز  ٌخ١ز من١ٵٌز خني ثټفٵجبٶ ثٖض٩ٌ ٌخ٢ خ ٠ًٌٶ ثټ

٩يج" ثټيٸٌز ٨ن ثټفجَضس ٌشٍِ ٌٰز أن شنمٍ م٩ٌٰصنج   .(1)٬ري ثٖض٩ٌ
 

ٍثنذ ثټصجټٌز ٌثـوث أٌ أٸعٌ من ثټؽ  : (2)ٌخٕٹپ ٨جٿ ٰئن ثټٱٌٌٜز ش٩نٍ 

 .ـپ مفصمپ ٖضٕٹٽز ثټدفغ 

 ٕٹٽز.شممني ىٸٍ ټّدذ أٌ أِدجح ثٖض 

 .ًأي مدوأي ټفپ ثٖضٕٹٽز 

 .پ إټًٌ ثټدجـغ  ثِصنصجػ مؤٴض ًصٍ٘

 .شٱّري مؤٴض ټٽمٕٹٽز 

  ـٹجٻ إؼجخز مفصمٽز ٨٘ض ثټّؤثٻ ثټيي شمعٽً ثٖضٕٹٽز. ٌإن أي ٔٹپ من ثْٔض

ٍمـجس، أي أنيـج  ٌأن ًٹٍن مدنٌج ٨٘ض م٩ٽ أ٨ُضو شأليو ٌٌٰٜز ثټدفغ، َضخو 

ٍثبٌز ٌإنمـج مّـص ٍمـجس ټٌْ ثِـصنصجؼجس أٌ شٱّـريثس ٨ٕـ نور إٗض ثٖض٩ٽ

 ٌثټمربثس ثټٹجٌٰز.

ـٌٽز ټٽٹٕـٲ ٨ـن ـٵـجبٶ (3)ثټٱًٌٌٛصٝق من ىټٺ أن  - : شّصموٿ ٸٍِ

ٌبٌّـٌز ٍض  ٌىـٍ شمعـپ ثْضهثر ثټيىنٌـز ثټ ؼوًور، َض ٸ٭جًجس ٍض ـو ىثشيج، 

ٌټيټٺ ٰيٍ  ٌمٕجىوثس ؼوًور  ثْضخفجط، ميمصيج ٰصق ثټ١ًٌٶ أمجٿ شؽجًح 

 ري ٘فٌفز.شؤهي إٗض ٸٍٕٯ ـصى ټٍ ٸجنض ىٍ ىثشيج ٬

ٌثٖضصمٍٙٙن أن  - شصمٌَ خجټٙـٱجس  ثَضٰرتثٜجس ثټؽٌورٌٴو ٌؼو ثټدجـعٍن 

 (4)ثټصجټٌز:

 .ًٌثٜفج ًّيپ ٰيم َث مٱٌوث ٌ  أن ًٹٍن ثټٱٌٛ مٍؼ

                                                           
، 9دار الثقافية، ط طرقـو اإلحصـائية، -أدواتـو -مفاىيمـو -أساليب البحـث العلمـيجودت عزت عطوي:   (1)

 . >< – ;<ص: -، <900عمان 
 .?@، ص <900، 9، طمنهجية البحث العلميحسان ىشام:  (2)
 . ;?، ص: 9009للكتاب، مصر، ، اذليئة ادلصرية العامة البحث العلمي مناىجو وتقنياتوزلمد زيان عمر:   (3)
 -، عمان8، دار الثقافة، طأساليب البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعيةكامل زلمد ادلغريب:    (4)

 .0> -@;، ص: <900



131 

  ٌثټيىنٌز ټصٱّري ٌثټن٥ًٌز  أن ًٹٍن ثټٱٌٛ مدنٌج ٨٘ض ثټفٵجبٶ ثټفٌّز 

ٍثنذ ثٖضٕٹٽز.  م٥٩م ؼ

 .ٌثټصفٵٌٶ  أن ًٹٍن ثټٱٌٛ ٴجخُض ټُضلصدجً 

 ٍثـور أٌ أن َض  ًٹٍن ثټٱٌٛ مصنجٴٝج م٪ ثټٱٌٌٛ ثْضلٌَ ټٽمٕٹٽز ثټ

ٌثٖضٱجىٌم ثټ٩ٽمٌز ثټعجخصز.  مصنجٴٝج م٪ ثټن٥ًٌجس 

  ٌىټٺ ٍٴ٩جشيج  ٌش  ش٭١ٌز ثټٱٌٛ إٗض ؼمٌ٪ ثـصمجَضس ثٖضٕٹٽز 

 

ٍثء ٸجنـض إؼجخـز ، ِـًمٹنن ثن نّصنصؾ ممج شٵوٿ ٨ًٌٜ ، أن ثټٱٌٜـٌز            

بٌج أٌ شًٍّز ٖضٕٹٽز مج ټم شؽـو ـّـمج خ٩ـو، ٰئنيـج ثـصمجټٌز، أٌ ـپ مٵرتؿ مدو

رير  ٌّټو ثنٕ٭جَض ـٌ ش٩ٹْ شممٌنج مدوبٌج ٖضج ًمٹن أن ًؽٌذ ٨ن شّجؤٻ م١ٌٌؿ، ٴو 

٨ٌٍز، شٵصًض ثنصيجػ مّٽٹج ٨ٽمٌج، خٱ٩پ  ټوَ ثټدجـغ ، شفعً ٨٘ض ثًؽجه إؼجخز مٍٜ

ٌثهً٭م م٩ٌٍض.  ٌخ  شٍؼًٌ ث٠جً مٌؼ٩ٍ 

ٍٿ ٗض ثټمٽ٢ ٍض ثِص٩مجٻ ٔجًر إٌخييث ثټٙوه ٌؼدض ثٔض            يجؼم٩ٌ ثټٱٌٌٜز مٱي

،  ـٌـغ ًصدـني أن مـن ؼيـز ظجنٌـز ٰـٌٌٛ ًؼم٩ٌ ٌثټٱٌٛ من ؼيز  ٌٌٰٜجس

ٍٿ ثټٱـٌٛ ٌؼم٩ـً  ثټٱٌٌٜز ثټ٩ٽمٌز شمصٽٲ من ـٌغ ثټوَضټز ثټٽ٭ًٍـز ٨ـن مٱيـ

ٌثبٞ ثټٱٌٌٛ ٍثؼدجس ٌثټٱ جًر إټٌيج ٨٘ض أنيج ثټ ٍثؼدـجس ، ثټصٍ ِدٵض ثَٔض ٌمنـً ثټ

  ثټوًنٌز. 

 

 أر ثټٱٌٌٜجس ثټ٩ٽمٌز:ـجهً نٕـأِدجح ٌمٙ -2

ٌهثلٽٌج           ٌج٬ز ثټٱٌٌٜجس لجًؼٌج  دجح ثٖضّج٨ور ٨٘ض شفٵٶ ٌ٘ إن من أىم ثِْض

 نيٸٌ:

ٌثٖضٙجهً ثټمجًؼٌز ټنٕأر ثټٱٌٌٜجس: - أ  ثْضِدجح 

ٍثىٌ ٸمج ىٍ          ٥ز ټٽ٥ ٌثٴ٩ز ثٖضُـض إن مٙجهً ثټٱٌٌٜجس ثټمجًؼٌز ٴو شند٪ من 

ـ٦ ٍض خوثًـز ثْضمـٌ رس٨ـز  ""ؼجټٌٽٍِٵٍٟ ثْضؼّجٿ ٨نو  معجٻثټفجٻ، ٍض  ثټيي َـض
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٪ ٌٌٰٜجس ٴـجنٍن  ٛ ثْضمٌ ثټيي ه٩ًٰ إٗض ٌٜ ِٵٍٟ ثْضؼّجٿ ٸٽمج ثٴرتخض من ثًْض

ٌشٹـٍن ثټٱٌٜـٌجس  دجح ثټمجًؼٌـز ټنٕـأر  ٵٍٟ ثْضؼّجٿ ٸمج أنً من ثِْض ِري ٌِ

ٌثٖض ٌثَضنصدجو ثټ٩ٱٍي إى ٸعـريث مـج شـوٰ٪ ىـيو ثټٙـوٯ  ٥ـجس ثټ٩ٽمٌز ثټٙوٯ  ُـض

ـدجح أًٝـج ٨نـومج ًص٩مـو  ٌمـن ثِْض ٪ ٌٌٰٜجس ٨ٽمٌز  ٌثټ٩ٱًٍز إٗض ٌٜ ثټٱؽجبٌز 

ٌثٖضٕجىور. ٌثء شؽجًح ټٽٌؤًز  ٪ ٌٌٰٜجس ٨ٽمٌز ٔضؼ ٌٜ ٦  ثټدجـغ ثٖضُـض

ٌثٖضٙجهً ثټوثلٽٌز ټنٕأر ثټٱٌٌٜجس: - ح  ثْضِدجح 

ٌمٙجهً نٕـأر ثټٱٌٜـٌجس مـن هثلـپ ىىـن           دجح  ًندعٶ ىيث ثټن٧ٍ من ثِْض

ٍخز ٌلٌجٻ   ٨ٌٵپ ثټدجـغ، ـٌغ شند٪ ىيو ثٖضٙجهً ثټوثلٽٌز ټٽٱٌٜـٌجس مـن لٙـ

ور  ٨ٌمٶ ثټصًٍٙ ـٌ صدٙجً  ٌثَِض ٌخ٩و ثټن٥ٌ  ثټ٩ٵپ ٌإخوث٧ ثټٱٹٌ ٌؼمٍؿ ثټمٌجٻ  

َض ًصأشى ىټٺ إَض ټ١ٽ٩ٌز مـن ثټ٩ٽمـجء  ٌثٖض٩ٌٰز  ٍر ثټمربر  ٌٴ ٌثشّج٧ ثٖضوثًٷ  ثټيٸجء 

ٌث٩ِز ٍمجس   . (1)ثٖضصمٙٙني ثټيًن ًمٽٹٍن م٩ٽ

٨ٽًٌ ش٩صرب أىٽٌز ثټدجـغ أٌ ٸٱجءشً، ٍض ثٖضٌوثن ثٖضمصجً، أىم ٨جمـپ ٍض ثلصٌـجً ٌ         

 ً٨ٍ ـ ٽٌمز ٨ن مٍٜ ٧ٍ ثټدفغ. ٰجټدجـغ ثټٹٲء ًٹٍن خس٨ز ٰٹٌر هٴٌٵز ٌِ مٍٜ

٨ٌن ثٖضٕٹٽز ثټ٩جمز ثټصٍ ًًٌو خفعيج، إن مؤىُضشً ٸدجـغ شّـمق ټـً خٱيـم ٸجٰـز 

٨ٌٽًٌ ًّص١ ٌمّصٽَمجس     مٕٹٽصً،  ٌأن م٥جىٌ  ٌ٪ ثټدجـغ أن ًٱٹـٌ ٍض مٕـٹٽصً 

ًم٢١ خفعً مني ثټدوثًز. ًٌمٹن ټييث ثټ٩جمپ أن ًٹٍن ٜمجنج ؼٌوث ټ٩وٿ إؼيـجٛ 

( أن ٸٱجءر ثټدجــغ شّـصٽَٿ Ouellet 1981)"ًٌٽض"  ثټدفغ أظنجء إ٨وثهو. ًؤٸو 

ـ٧ٍ،  أُ٘ض أن ًٹٍن ىيث ثْضلري ٨٘ض ث٠ُض٧ ٨٘ض أىم ثټدفٍط ثټصٍ شؽٌَ ـٍٻ ثٖضٍٜ

ٌث٨ٌج خجٖض ٨ٌ٘ض ٨ٽـم خـأىم ٌ ٍمٌز ثٖضُضٍمز ټٽنٕجٟ ثٖض٩نى خجټدفغ،  ٌثټٌ ٕجٸپ ثټ٩مٽٌز 

ٌٸيث خجَضشؽجىجس ثټؽوًور ٍض مؽـجٻ  ٌخٵٌمصيج،  ًخجس ثټن٥ًٌز ثٖضص٩ٽٵز خمٕٹٽصً  ثٖضٵج

                                                           
المهـارات العلميـة فـي صـياغة  -دكتوراه  -رسالة ماجستير  -كيف تكتب بحثاعبد العزيز قاسم زليارب:  (1)

 .>;، ص: >908ر اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، دا البحوث العلمية،
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ٌشٵنٌـجس ثټدفـغ ثټصـٍ شّـمق ټـً  ٌألريث أن ًٹٍن مصفٹمج ٍض أىم منجىؾ  خفعً، 

 . (1)خجټٵٌجٿ خجټدفغ ٍض مؽجٻ  شمًٙٙ

 (2)ًٌمٹن أن شٙج٫ ثټٱٌٌٜجس من ٨ور مٙجهً أىميج:            

 .ٌبٌيس ټٽٱٌٌٜجس ٌش٩و ىٍ ثٖضٙوً ثټ  ثټن٥ًٌز 

  .٥ز  ثٖضُـض

 .ثټمربثس ثټٕمٌٙز 

 .ًثِز  نصجبؾ ثټو

 .ثټعٵجٰز 

 .ثٖض٩ٌٰز 

ٌبٌّـٌز  - ًث مـن ثٖضٙـجهً ثټ إىن نّص١ٌ٪ ثټٵٍٻ أن ثټن٥ًٌز شٕـٹپ مٙـو

ِـصندجٟ ثٖضن١ٵـٍ ټٽٱٌٌٜز ٰيٍ شٍؼً ثټدفغ من لُضٻ مج ١ًٽٶ ٨ٽًٌ ثَض 

٥جشنـج  ٥ز، أي مـن لـُضٻ مُـض ٸمج أن ثټٱٌٌٜز ًمٹن أن شأشٍ من ثٖضُـض

ًث آلٌ ټٽٱٌٌٜجس معپ  ټّٽٍٷ م٩ني. ٸمج أن ثټمربثس ثټٕمٌٙز ش٩و مٙو

ٍشن"ٴٙز " ًثِـجس ٍض  نٌ َض ننىس أىمٌـز نصـجبؾ ثټو ٵٍٟ ـدز ثټصٱجؿ  ٌِ

مـن  مّج٨وشنج ٨٘ض ٌ٘ج٬ز ثټٱٌٌٜجس ٌإىث ًٰٝض ثټٱٌٌٜجس ٰـئن ىټـٺ

٨ٌ٘ض ـو ٴٍٻ أـو  ٨نومج ًؽـو  :(3)ثټ٩ٽمجءٔأنً إ٨جهر ثټن٥ٌ ٍض ثټن٥ًٌجس، 

ٍثؼذ ٨ٽًٌ أن ًمصجً من خني ىټـٺ ثټمٝـم ثټيجبـپ مـن  ثټدجـغ أنً من ثټ

ٍىًٌـز ټصٱّـري ثٖضٕـٹٽز  ٌثټؽ ٥يج ثټفٵـجبٶ ثٖضنجِـدز  وثط ثټصٍ ًُـض ثْـض

ز خٹٱجءر...... ٰئنً ٴو ًّص٩ني ٍض ىيث ثټدفغ خجټفٵجبٶ  ىثس ثټوَضټز ثٖضوًٌِ

ٍثء ٸجنض لربشً ثټمج٘ـز أٌ لـربر ثِضلـًٌن، ٰمـربر  خجټمربر ثټّجخٵز، ِ

، ٰيـٍ  ٌثټ٩ٽمٌز ٨جمپ أِجيس ٍض ٌ٘ج٬ز ثټٱٌٌٛ ًثشً ثټٱٹًٌز  ٌٴو ثټدجـغ 

                                                           
، ترمجيية: فضيييل دليييو وآخييرون، سلييرب علييم اجتميياع -عناصــر منهجيــة -البحــث فــي االتصــالالرامييي /فييايل:   (1)

 . >88 -;88، ص: ;900االتصال، مؤسسة الزىراء، قسنطينة، 
 .=<، ص: @900 -، عمان9، دار ادلسرية، طأساسيات البحث العلميمنذر الضامن:   (2)
، سلسلة العلوم االجتماعية، أسيس ادلنهجيية التساؤالت والفرضيات في البحث االجتماعييوسف عنصر:   (3)

 . <88، ص: @@@8يف العلوم االجتماعية، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، 
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٥جس شأشٍ ثټٱٌٌٛ ٸمجشمـز  ٌمُـض ٌثءثس  ٌٴ ٨ٍز  ٌمصن ظمٌر شؽجًح ِجخٵز 

 ټيج.
 

ٍث٧ ثټٱٌٌٜز:  -3 ٌأن  أٔٹجٻ 

  ٌ ٌثــپ ش٩صرب مٌـٽز ٌ٘ج٬ز ثټٱٌٌٛ  ثلصدجً ٘فصيج ٌل١ةيج من أىـم ثٖض

ثٖضنيؽٌز ٨نو شم٢ٌ١ ثټدفٍط، ىټٺ ْضن مؽم٧ٍ ثټٱٌٌٛ مج ىٍ ٍض ـٵٌٵز ثْضمـٌ إَض 

ٌىـٍ ش١٩ـٍ شٱّـريث  ٍثنـذ،  ًٍ٘ر هٴٌٵز ټٽمٕٹٽز ش٭١ٍ أخ٩جهىج من ٸجٰـز ثټؽ

 .      (1)٘جهٴج ټٽمٕٹٽز خ٩و شفٵٌٵيج

 Mauriceْ أنؽٌُ ًٌمٹن ٌ٘ج٬ز ثټٱٌٌٜز خٹٌٱٌجس ممصٽٱز ـٌغ مٌَ مًًٍ -

Angers ثټٱٌٌٜز أـجهًز ثٖضص٭ري، ثټٱٌٌٜز ظنجبٌز (2)أٔٹجٻ أِجٌِز خني ظُضظز :

ٌثټٱٌٌٜز مص٩وهر ثٖضص٭ريثس.  ثٖضص٭ريثس 

  :ثټٱٌٌٜز أـجهًز ثٖضص٭ري 

ٌثـور خيـوٯ ثټصندـؤ خص١ًٍىـج   شٌٸَ ثټٱٌٌٜز أـجهًز ثٖضص٭ري ٨٘ض ٤جىٌر 

ٍثس" ىٍ ٌموثىج. "ثټٱٵٌ ًَهثه ٍض ثټ٩جټم مني ٨رش ِ ٨ـن ٌٰٜـٌز أـجهًـز  معـجٻن

ٌشٵٌٌميـج، إن ثټدفـغ ٍض ىـيو  ٌټٌْ ٨٘ض ثټدجـغ ٍَِ ـرص ٸٽمز ثټٱٵـٌ  ثٖضص٭ري، 

ٌثــپ هٌن  ٌټٹن ِريٸَ أٸعـٌ ٨ـ٘ض م ثټفجټز َض ٩ًنٍ أنً ٌِٹٍن ٴٙري خجټرضًٌر 

ألٌَ. نٱْ ثټفجټز ش٥يٌ خجټنّدز إٗض ثټٱٌٌٜز ثټصٍ شؽـَٿ أن مـج ًٹٽٱـً ٰٙـپ 

ٱٌز.ثټٕصجء ٖضوًنز ثټٹٌد ٨ٌٽٌز ٌِألي ثټدفغ ثٖضٌَر ثټٍ٘  ٺ ًَهثه مني ٨رشٌن ِنز 

 :ثټٱٌٌٜز ظنجبٌز ثٖضص٭ريثس 

ٌخ٢ خٌنيمـج   ش٩صمو ثټٱٌٌٜز ظنجبٌز ثٖضص٭ريثس ٨٘ض ٨نرصـًن أِجِـٌني ًـ

ٍه ٨ٽًٌ خجټنّدز إٗض ثټٱٌٌٜز ثټ٩ٽمٌز ثټصٍ شيوٯ إٗض شٱّـري  ثټصندؤ. إنً ثټٕٹپ ثٖضص٩

                                                           
ديث، مصر، ، ادلكتب اجلامعي احلالبحث العلمي مع تطبيقات مجال الدراسات االجتماعيةزلمد شفيق:   (1)

 .;<، ص: =900
ترمجيية: بوزيييد صييحراوي  -تــدريبات علميــة -منهجيــة البحــث العلمــي فــي العلــوم اإلنســانيةمييوريس أصلييرس:  (2)

 .=>8 ->>8، ص: ;900وآخرون، دار القصبة، اجلزائر، 
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ٍهر ٍثىٌ. إن ىيو ثټ٩ُضٴز ثٖضٍؼ خني ٨نرصًن ًمٹـن أن ش٥يـٌ ٍض ٔـٹپ ش٭ـري  ثټ٥

جُ  مٕرتٷ، خم٩نى أن إـوَ ثټ٥جىٌشني شص٭ري خص٭ري ثټ٥جىٌر ثْضلٌَ. ىيث ىٍ ثِْض

ٌشٽـٺ ثټصـٍ  ٍثټٌـو  ٌنّدز ثٖض ٌخ٢ خني ن٧ٍ ثٖضن١ٵز  ثټيي ٴجمض ٨ٽًٌ ثټٱٌٌٜز ثټصٍ ش

صيُضٷ ثټٹدـري ټصـيثٸٌ ثټٌنج٘ـٌذ، إننـ ٌثَِض ًشٱج٧ ثٖضوثلٌپ  ج شصٝمن ثټ٩ُضٴز خني ث

ًشدجٟ خني ىيًن ثټ٩نرصًن، إن ثټ٩ُضٴز ظنجبٌز  ٙجبٌز ٨ن ثَض نصفوط من ثټنجـٌز ثٔـض

ثٖضص٭ريثس ًمٹن أن شٹٍن من ؼيز ألٌَ، ٨ُضٴز ِددٌز ثن١ـُضٳ مـن شٵـوًم أــو 

ٌٸأنً ِدذ ټّضلٌ.  ثټ٩نرصًن 

 :ثټٱٌٌٜز مص٩وهر ثٖضص٭ريثس 

ٍثىٌ م  ٍه ٨ُضٴز خني ٤ـ ص٩ـوهر. شؽَٿ ىيو ثټٱٌٌٜز مص٩وهر ثٖضص٭ريثس خٍؼ

ٍخز أٸعـٌ ثنمٱـجٛ ىـن ثْضٸعـٌ معُضٴو ًرصؿ  ٍثشٍ ټين نّدز لٙ : أن ثټنّجء ثټٽ

ٌثْضٸعٌ  ٌثْضٸعٌش٩ٽمج  ٌه  مٹجٰأر  ٌثټصمون ىٍ ــو ٌثٖضٹجٰأر  ٌثټص٩ٽم  ٍخز  شمونج. ثټمٙ

ٌثً ثټٱٌٜـٌز  ًخ٩ز ٨٘ض ٬ ٌه ثْض مرتثخ١ز م٪ خ٩ٝيج ثټد٩ٞ  ًٌمٹن شٵوًم ىيو ثټفو

ٌٸأنيج مرتثخ١ ز أٌ ٜمن خ٩و ِددٍ، أي أن ٤جىٌر مج أٌ أٸعٌ ىـٍ ظنجبٌز ثٖضص٭ريثس 

، ىٹيث ًمٹن أن نٱٌٛ أن ثټصمـون ًٌٰـ٪ مـن نّـدز عٌِدذ ټ٥جىٌر ألٌَ أٌ أٸ

ًشدجٟ  ٍخز ٌٍض ثٖضٹجٰآس، إن ثَض ٌثټيي خوًٌو ًٹٍن ټً أظٌ ٍض ثټمٙ ثټص٩ٽم ټوَ ثټنّجء، 

ًخ٩ز ه ٌه ثْض ٌن ثَضٰرتثٛ من ؼيصً َض ًمٹن أن ًٵرتؿ إَض ش٭ري مصدجهٻ خني ىيو ثټفو

ٍثىٌ شّددض ٍض ٤يًٍ ألٌَ.  أن خ٩ٞ ثټ٥

-  ٌ ٌٰـٌٌٛ (1)٨جهر خعُضظز ٠ٌٳ ىٍ ٌٜجسٸمج شٙج٫ ثټٱ : مٍؼيز، ٬ري مٍؼيز، 

 ٌىټٺ ٨٘ض ثټنفٍ ثِضشٍ:، ٘ٱًٌز

 :ًثټٱٌٛ ثٖضٍؼ 

ٍمجس ٸجٌٰز ټوَ ثټدجــغ شؽ٩ٽـً   ٍه م٩ٽ ًٙج٫ ثټٱٌٛ مٍؼيج ٍض ـجټز ٌؼ

ىثس هَضټز إـٙجبٌز خـني مّـصٍَ  شٍؼو ٌٌٰٳ معجٻ.ًٍؼً ًٌٰٜ خٌٙج٬ز م٩ٌنز، 

ٌثٖض٩ٽمـني ٬ـري ثټرتخـًٍني ټٙـجټق  ثټصنمٌز ثٖضينٌز ټٽم٩ٽمني ىٌي ثٖضؤىُضس ثټرتخًٍز 
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٨ٍـز م٩ٌنـز مـن  ٌىيث ٩ًنٍ أن ثټٱـٌٛ مٍؼـً ټٙـجټق مؽم ثٖض٩ٽمني ثټرتخًٍني، 

 ثٖض٩ٽمني.

 ًثټٱٌٛ ٬ري ثٖضٍؼ: 

ٌثظٵج ظٵز   ٽٍح ٨نومج َض ًٹٍن ثټدجـغ  ٸجٌٰـز مـن ًٙج٫ ثټٱٌٛ خييث ثِْض

ٍمجس ثټصٍ  شٍؼو ٌٌٰٳ ىثس هَضټز إـٙجبٌز خـني مّـصٍَ ثټصنمٌـز  .ټوًً معجٻثٖض٩ٽ

ٌثٖض٩ٽمني ٬ري ثټرتخًٍني.  ثٖضينٌز ټٽم٩ٽمني ىٌي ثٖضؤىُضس ثټرتخًٍز 

 ثټٱٌٛ ثټٙٱـــٌي: 

ٌألـٌَ أٌ            ٍه ٨ُضٴز أٌ ش١جخٶ أٌ شّجٌي خني ٤جىٌر  ٌىنج ًنٱٍ ثټدجـغ ٌؼ

. َض شٍؼو ٌٌٰٳ ىثس هَضټـز إـٙـجبٌز ممصٽٱني معجٻمٹجنني  خني نٱْ، ثټ٥جىٌر ٍض

ٌثٖض٩ٽمني ٬ري ثټرتخًٍني،  خني مّصٍَ ثټصنمٌز ثٖضينٌز ټٽم٩ٽمني ىٌي ثٖضؤىُضس ثټرتخًٍز 

 ٌألريث إٗض ؼجنذ ىيث ثټصٙنٌٲ.

خصٙنٌٲ مصٹجمپ ټٽٱٌٌٜجس، ــوهس  Marie Fabienne ٴجٿ مجًي ٰجخٌجنٸمج  -

  (1)٨٘ض ثټنفٍ ثټصجيل:

  ٌ ٌثټصٍ ش٩رب ٨٘ض ٨ُضٴز ثټؽم٪ أٌ ثټّددٌز خني مص٭ريًن.ٌٜجس ثټد١ٌّزثټٱ  : 

 ٌثخ٢ ِددٌز أٌ ثټؽم٪ خني ٌٌٰٜجس م٩ٵور أٌ مص٩وهر ثٖضص٭ريثس ٌثټصٍ شفوه ً  :

 ظُضظز مص٭ريثس أٌ أٸعٌ.

 ٌشٵذ ټٽ٩ُضٴز خني ثٖضص٭ريثس ٨ن ٠ًٌـٶ ٌٌٰٜجس شٍؼٌيٌز : ثټصٍ شمٌَ ثټصٍؼً ثٖض

ؽجخٌز أٌ ثټّٽدٌ ٨ـ٘ض ىټـٺ: ىنجټـٺ ش٩ـجټٶ ٸمعـجٻ ز، أٸعٌ أٌ أٴپ، ٌثټصمٌَ خجًَض

ثًؽجخٍ خني ثِص٩مجٻ ثِرتثشٌؽٌجس مُضبمز ټصٱجهي أٌ ثټًَجهر ٍض ثټفور ثَضنٱ٩جټٌز 

ٍثشٍ ٴمنج ـوًعج خصٕمٌٚ رس٠جن ثټعوي. ،ټوَ ثټنّجء  ثټٽ
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 ثټصٍ شمٌَ خأن ٨ُضٴز شٍؼو خـني مص٭ـريثس، هٌن شفوًـو ٌٌٰٜجس َض شٍؼٌيٌز :

ؽ ًثِـجس مّدٶ ټٽ١د٩ٌز ثًَض جخٌز أٌ ثټّٽدٌز ټٽ٩ُضٴز، معُض شٍؼـو ٨ُضٴـز خـني ه

ٌثٔضنّجنٍ. ٌٰيم ثټ٩جټم ثَضؼصمج٨ٍ  ٍٿ ثٔضنّجنٌز   ثټ٩ٽ

 ٪ٌٍثؼو م٪ ثټَمن ٌٌٰٜجس شؽم ٍه أٌ ٴجخپ ټٽص . ًٍؼـو مـعُض: شٕمپ مص٭ري مٍؼ

ٌج٧ ثټ٤ٌٍٱز.  ش٩جټٶ خني ثَضٸصةجح أٌ ثَضنيٌجً ثټ٩ٙدٍ ٌٜ

 ٨٘ض ىټٺ: ٌٜج٧ ثټ٤ٌٍٱز ش٩و  ٸمعجٻز ٌ: نصؾ ٨نيج ٨ُضٴجس ِددٌٌٌٰٜجس ِددٌز

 ِددج ټُضٸصةجح.

 ٌثبـَ إـٙـجبٌز، ٌٌٰٜجس إـٙجبٌز ًثس أٌ ً ٌثء ثلصدـج ٌىٍ ش٤ٍٲ ٨نو إؼـ  :

ًٌص٩ٽٶ ثْضمٌ خٱٌٌٜجس خج٠ٽز ٍض ثټفجټز ثټصٍ ش٩رب ٌٰيج خأنً َض شٍؼو ٨ُضٴز خـني 

. ٨٘ض ىټٺ: ټٌْ ىنجټٺ ٌٰٳ خني نصجبؾ ثټٵٽـٶ ټـوَ ثټؽمج٨ـز ٸمعجٻثٖضص٭ريثس ٌ

ٌث من ىټٺ. ٌنصجبؾ ثټؽمج٨ز ثټيًن ټم ًّصٱٌو ٌثټو٨م   ٌثٖضّصٱٌور من ثټصولپ 

 ٹجٻ ثټّجخٵز ټٽٱٌٌٜجس ْضنيج ش٩رب ٨ن ٌٌٰٜجس ثټدفغ ٌىٍ شٕٹپ نٵٌٞ ثْٔض  :

ٌثـور خني ثٖضص٭ريثس.    ٨ُضٴز 
 

ٌثٖضنيؽٌز: -4  ثټٱٌٌٜجس: ...ثْضىمٌز ثټ٩ٽمٌز 

ِـري ثټدفـغ  ش٩صرب ثَضٰرتثٜجس ثٖضّرير ټٽدفـغ من١ٽٵـج ټصفوًـو ٌؼيـز 

ٌشفـٍَ  ٌشٙـنٌٱيج خٕـٹپ من١ٵـٍ  ٌشٌذ ثټفٵـجبٶ  ثټ٩ٽمٍ، ٸمج أنيج شّج٨و ٍض ش

ٗض ثٖضٕٹٽز ټُضٴرتثـجس ثټصـٍ  ثَضٰرتثٜجس أٌ ثټٱٌٌٛ أٌ ثټٱٌٌٜجس ٨جهر ثټديًٌ ثٌْض

٨ٍز من ثټفـجَضس أٌ ثٖضدـجها  ز، ٰيٍ خجټص٩ًٌٲ مؽم شّجىم ٍض ـپ ثٖضٕٹٽز ثٖضوًٌِ

ٌخ٢ خني مص٭ريثس ًٱرتٛ  أن ټيج  ٌشّصٵى ثټٱٌٜـٌجس ش ٨ُضٴز ٍض شٱّري ٤جىٌر مج، 

ٍٿ  ٌشّـصنو ٨نـجرص مـن م١٩ٌـجس ثټ٩ٽـ ٌثٖضن١ٶ،  َضس ثټ٩جمز ټٽٱٹٌ  ٨جهر من ثٖضٵ

ٌټٵو ه٨ض ثْضىمٌز ثټدجټ٭ز ټ٤ٌٍٱز ثټٱٌٌٜجس خ٩ٞ ُٰضِٱز ثټ٩ٽم  : أمعـجٻٌثٖض٩ٌٰز، 

ٌثـور ٍض ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ مـج نٌؽپ" ٍر  ټـم " إٗض ثټٵٍٻ: خأنً َض ًمٹننج أن نم١ٍ ل١

ٌټوس ىټـٺ ثټدفـغ . ٸمـج ًـٌَ (1)ندوأ خصفوًو ثٴرتثؿ أٌ ـپ ټٽمّأټز ثټ٩ٽمٌز ثټصٍ 

ٌمنيم  : أن ٨مٽٌـز ثټدفـغ ٍض ٴدجًي مفمو إِـمج٨ٌپخ٩ٞ ٨ٽمجء ثَضؼصمج٧ ثټ٩ٌح 

                                                           
، اجلييزء األول، منشييورات االتجاىــات النظريــة والتطبيقيــة فــي منهجيــة العلــوم االجتماعيــةزلييي الييدين سلتييار:   (1)
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ًبٌٌّصني شوًٌ مـن لُضټيمـج ٨ؽٽـز ثټدفـغ  مٌوثن ٨ٽم ثَضؼصمج٧، شمٌ خمٌـٽصني 

ٗض ٍض  "ثټصٍ شن٥م لُضټيج ٨مٽٌز ثټدفغ خنـجء ز ْضمربًٵٌ"ث ثٖضٌـٽزثټ٩ٽمٍ: شصمعپ ثٌْض

ًثِـز ثټ٥ـجىٌر ثټ٩ٌنٌـز  ٌىټـٺ خ٭ٌـز ه ٨٘ض ٌٌٰٛ ن٥ًٌز أٌ ن٥ًٌـجس مٍؼيـز، 

ٌثټٵجبمز ٍض ثټفٵپ ثَضؼصمـج٨ٍ. أمـج ثٖضٌـٽـز ثټعجنٌـز ٰصـو٨ى  خجٖضٌـٽـز ثٖضٕمٙز 

ٍٴـجب٪ ثَضؼصمج٨ٌـز  "ثټصٱّريًز" ٌثټ ٍثىٌ  ًنز خني ثټ٥ ـٌغ ًفجٌٻ ٌٰيج ثټدجـغ ثٖضٵج

ٍثىٌ.ثټصٍ ؼم٩ ٍء ٌٌٰٛ خفعً خ٭ٌز شٱّري م٭ََ ىيو ثټ٥  يج ٍض ٜ

ٌىٍ ش٩صرب ثٖضفٺ   ٍٿ ثټ١د٩ٌٌز،  ٌشٵجخپ ىيو ثٖضٌـٽز مٌـٽز ثټصؽًٌذ ٍض ثټ٩ٽ

ٌټيټٺ نؽو  ٍثنني ثټ٩ٽمٌز(  ٌثټٵ ٌثټن٥ًٌجس   ، ثټٹيل ټٕض٠جً ثټن٥ٌي )مؽم٧ٍ ثټٱٌٌٛ

ٌمٹصٕـٱجس ثټد منجىؾ ثټصٱّري"أن " فـغ مـن ٍض ىيو ثٖضٌـٽز شصأًؼق خني نصجبؾ 

ٌخني م١٩ٌجس ثٔض٠جً ثټن٥ٌي )أٌ ثٖضرش٧ٌ ثټصًٍٙي ٸمـج شّـمًٌ "   Rileyؼيز، 

Matilda white ٌٍثټصـٍ ًدـوٌ أن  1963" ٍض ٸصجح ټيج ـٍٻ ثټدفـغ ثَضؼصمـج٨

ثټٹجشذ شأظٌ ٸعريث خصًٍٙىج ټ٩مٽٌز ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ( من ؼيز ألٌَ، ـٌغ ًيوٯ 

و أٌ ش٩وًپ، ًٰٞ أٌ شأٸٌو خ٩ٞ ٸپ خفغ ٨ٽمٍ ٍض ىيو ثٖضٌـٽز إٗض ثٸصٕجٯ ثټؽوً

. ًٵٍٻ أـو ثټدجـعني: "إىث ٸجنـض ٴٌمـز (1)ثټٵٝجًج ثټ٩ٽمٌز ثټمج٘ز خجٔض٠جً ثټن٥ٌي

ٌأن ىټٺ َض ًصفٵٶ إَض ٨نو ٴٌجمنج  ٍثىٌ،  ثټٱٌٌٛ شٹمن ٍض أنيج شمٹننج من شٱّري ثټ٥

ٌىـيث  خجلصدجً ثټٱٌٌٛ ُٰضخو من ٌ٘ج٬ز ثټٱٌٌٛ  ٍض ٔٹپ ًمٹن مـن ثلصدجًىـج 

 ٩ًنٍ:

 ٘.ٌٌأٸع  ٌج٬ز ثټٱٌٛ خفٌغ ًفوه ثټ٩ُضٴز خني مص٭ريًن 

  (2)أن ًٹٍن خجٔضمٹجن ٴٌجُ ىيو ثٖضص٭ريثس. 

ٌشـأشٍ  إن ثَضٰرتثٛ ًدني ٨ُضٴجس ثٰرتثٌٜز ِددٌز خـني مص٭ـريثس ٨وًـور 

ٍنً ًٍؼً ثټدجـغ إٗض ن٧ٍ مفوه من ثټ٩ُضبٶ، ټيـيث ًـٌَ ٌٰـً ثټـد٩ٞ  أىمٌصً ٍض ٸ

                                                           
، سليييرب عليييم اجتمييياع االتصيييال، مؤسسييية علـــم االجتمـــاع المعاصـــر انائياتـــو النظريـــة والمنهجيـــة: فضييييل دلييييو (1)
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ٌثس ثٖضنيؾ، ٰجَضخصوثء م ٌثټّري ٨٘ض ىوًيج، ٴو ًؤهي إٗض نصجبؾ َض ظ٭ٌر من ظ٭ ن ٰٹٌر 

٨ٌٍز ټٽ٩ٽم ٌثټفٵٌٵز ثٖضٍٜ ٍٿ  ،شن١دٶ  ٍثؼـذ أن شٵـ ټيټٺ ًٌَ ثټد٩ٞ أنـً مـن ثټ

ٌىيث ٬ري ممٹن من ثټنجـٌز ثټ٩مٽٌـز إن ثټ٩ٽـم  ٨مٽٌز ثټصؽًٌذ هٌن أٰٹجً مّدٵز، 

ٌنجً ) ٍٿ ٨٘ض ثټٱٌٛ، ثټيي ىٍ نٵ١ز ثخصوثء ثټ1878 -1813ٸمج ٩ًصربو خ دفغ ( ًٵ

َضخو أن ًٹٍن ٨ٵپ  ٍنز من ٴدپ،  ٌخجټرضًٌر َضخو من ثټصؽًٌذ م٪ ٰٹٌر مٹ ثټ٩ٽمٍ، 

ةٽز إټٌيج ٍض ٸپ ثشؽـجو  ٌشٍؼًٌ ثِْض ٍثح ثټ١د٩ٌز  ثٖضؽٌح ٩ٰجَض، إى ًند٭ٍ ٨ٽًٌ ثِصؽ

 . (1)ٌٰٵج ٖضمصٽٲ ثټٱٌٌٛ ثټصٍ شٌه إټًٌ

ٍشنًٌٕيو ٨٘ض أىمٌز ثټٱٌٛ مج ٴجټً ثټ٩ُضمز  "        ٸجنض أخفـجظٍ " إى  أِفٶ نٌ

ٌشأمـپ  ٴو أهس إٗض خ٩ٞ ثټنصجبؾ ثٖضٱٌور ٰمج ىټٺ إَض ْضنيج ؼجءس ظمـٌر ٸـو مصٙـپ 

٧ٍ ثټدفغ نٙـذ ٨ٌنـٍ هثبمـج، ظـم ثنص٥ـٌ ـصـى شٽـٍؿ  ٪ مٍٜ مصةو. إننٍ ْٜض

ٌم٩نى ىـيو ثټ٩دـجًر  ٌث،  ٍءث ٬جم ٌش١ّ٪ ًًٌوث إٗض أن شّصؽٌپ ٜ ٗض  ٩ج٨جس ثٌْض ثٔٔض

ٌأن ظمـٌر ثټصٍ ًيٸٌىج ثټ٩جټم ٥٨ٌم من ٨ٽمجء ثټ١ د٩ٌز أنً ًديٻ ثټؽيو ٍض ثټدفـغ، 

ٍشن(خجټٕـ٩ج٧ ىـيو ثټٱٹـٌر  ىيث ثټؽيو ٩ًني ٨ٽٌيج ىټٺ ثټمج٠ٌ ثټـيي ٔـديً )نٌ

ٍء مج شٵـوٿ  ٍٻ إٗض ثټنصجبؾ، ىٍ ثټٱٌٛ، ًٌمٹننج ٨٘ض ٜ ثټمٌجټٌز ثټصٍ ش٩ؽپ خجټٍ٘

ًث شٽ٩دً ثټٙوٰز ٍض مؽجٻ ثټدفـغ ثټ٩ٽمـٍ ٰجټٙـوٰز ىـٍ ثټصـٍ  ثټٵٍٻ، أن ظمز هٌ

ـص٩جنز  شّصعري ٌټٌْ مـن ٔـٺ ٍض أن ثَِض ٌثټمٌجٻ ًٱٌٞ ٨ٽٌنج خجټٱٌٌٛ  ثټمٌجٻ، 

ٌأر ثټدجـغ ٌإٴوثمً َض ًعمٌ إَض خٱٝـپ ىـيو  ،خجټمٌجٻ هټٌپ ٨٘ض ؼ ٌثټدفغ َض ًنصؾ 

ٌأر، ٌشٌنٌج ٖضج شٵومض ثْضخفجط ٌٖضج نمـض  ثټؽ ىټٺ ْضننج ټٍ ث٨صربنج ٨مپ ثټدجـغ ٨مُض ً

 .(2)ثٖض٩ٌٰز ثټ٩ٽمٌز 

                                                           
، دمشيق، =ورات جامعية دمشيق، طمنشي المنهج وطرائق البحث في علم االجتمـاع،زلمد صفوح األخيرس:  (1)

 . >98 -;98، ص: 9009 -9008
 @;8، ص: >908، اإلسيكندرية، 8، دار الوفياء، طأسس المنطـق والمـنهج العلمـيزلمد فتحى الشنيطي:   (2)
. 
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جٰز إٗض ىيث  ٌثټنصجبؾ ثټّٽدٌز ثټصٍ شٽ٭ى ٌٰٜج َض شنٵٚ من ثټٹٱـجءر خجٜٔض

ٌىـٍ َض شٵـپ أىمٌـز ٨ـن  َض شمًّ أٌ شٵٽپ من ٔـأنً  ثټ٩ٽمٌز  ټٽدفغ أٌ ثټدجـغ 

ٍمج إىث أًوس ثټصؽجًح  ٨ٌم ٌشفٵٵً،  ٌشصٱٶ م٩ً  ؽجخٌز ثټصٍ شؤًو ثټٱٌٛ  ثټنصجبؾ ثًٔض

ٽـز ٘فز ثټٱٌٛ هٌن شنجٴٞ أٌ ش٩جًٛ ٰئن ثټٱـٌٛ ثټٙـجهٳ ًنصٵـپ إٗض مٌـ

ٌٴٌمـز ىـٍ شٽـٺ ثټصـٍ شعـري  Theory ثټٵجنٍن أٌ ثټن٥ًٌز ٌأٸعٌ ثټٱٌٌٛ نٱ٩ـج 

ٌآٰجٳ ؼوًور ټٽدفغ ٍض ثشؽجىجس مص٩وهر خمج ًصٌق منجٴٕصيج أٌ ـٽيج مـن  مٕٹُضس 

 .  (1)ٴدپ ثٖضصمٙٙني

ٍثبـو  ٍٿ شٹمن أىمٌز ثټٱٌٌٜجس ٍض ٨مٽٌز ثټدفـغ ثټ٩ٽمـٍ ٍض ثټٱ ٨ٌ٘ض ثټ٩م

ٌثټدفغ ثټ٩ ٍثبـو ثټصٍ شفٵٵيج ټٽدجـغ  ٍثء ًٌمٹن شفوًو أىم ىيو ثټٱ ٽمٍ ٨٘ض ـو ِ

 (2)ٍض مج ًيل:

  ٪ٌىټٺ من لُضٻ شٍؼٌـً ثټدجــغ ټؽمـ شفوًو مّجً ٨مٽٌز ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ 

ـ٩يج مـن أؼـپ  ٍمجس م٩ٌنز ټيج ٨ُضٴز خجټٱٌٌٜجس ثټصٍ شم ٌٜ ٌم٩ٽ خٌجنجس 

ٍٻ ثټ٩ٽمٌـز  ٌثْ٘ض ٍټيج أٌ ًٰٝيج خمج ًصُضءٿ م٪ ثٖضدجها  ٌمن ظم ٴد ثلصدجًىج 

 ٩جًٯ ٨ٽٌيج.ثٖضص

  ـ٧ٍ ـجټٌذ ثټدفعٌـز ثٖضُضبمـز ٖضٍٜ ٌثِْض شّجىم ثټٱٌٌٜجس ٍض شفوًو ثٖضنجىؾ 

ٌخجټٕٹپ ثټيي ًّج٨و ٨٘ض ثلصدجً ثټٱٌٌٜجس. ًثِز   ثټو

  ـز مـن لـُضٻ شًَو من ٴوًر ثټدجـغ ٨٘ض ٰيم ثٖضٕٹٽز أٌ ثټ٥ـجىٌر ثٖضوًٌِ

ٍنـز ټيـيو ثٖضٕـٹٽ ٌثټ٩نجرص ثٖضمصٽٱز ثٖضٹ ز أٌ شٱّري ثټ٩ُضٴجس خني ثٖضص٭ريثس 

 ثټ٥جىٌر.

  ٍثنني ؼوًور ش٩مپ ؼم٩ٌيـج ٨ـ٘ض ٌٴ ٍٻ إٗض ٌٌٰٜجس ؼوًور  شّج٨و ٍض ثټٍ٘

ٌٌٰٜـٌجس  ٌشرير ثټدفغ من لُضٻ ثټٹٕٲ ٨ن أٰٹـجً  ٌشس٧  ٌثٸم ثٖض٩ٌٰز  ش

ًثِصيج.  ؼوًور ًمٹن ه

 

                                                           
 .=<، ص:?900، ادلكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، اإلعداد -البحث العلمي األسسزلمد شفيق:   (1)
 .800 -@@جع سابق، ص: حسان ىشام: مر  (2)
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ٍء  ًثِجس:ظجنٌج : ثټٱٌٌٜجس ٍض ٜ   نمجىػ من ثټو

ًثِز ــثټ ٗضو صٱيجمٌز.ثټٱٌٌٜجس ىثس ثټٌٙ٭ز ثش٤ٌٍٲ ربٍ ش :ثٌْض  َِض

 : خ١جٴز ش٩ًٌٲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌثټَمن    إ٨وثه ز  ثٖضٹجن  ٍثن ثْض٠ٌـٌ  ٨ن

 ؼجم٩ز

ٍر منصًٍي   ثٔضل

–ٴّن١ٌنز  –  

6553-6554  

ٍثټرصث٧ ثَضؼصمج٨،  

ٌثَضؼصمج٨ٌز   ثْضخ٩جه: ثټنٱٌّز، ثٖضجهًز 

 ًثو ٍض ز مٵومز ټنٌپ ٔيجهر   ثټوٸصٍ أ٠ٌـٌ

ٍٿ ثَضؼصمج٨  ٌزثټ٩ٽ

 .شمٙٚ: ٨ٽم ثؼصمج٧ ثټصنمٌز، منًٍٕر 

 نجهًز

  ًٌٍٕ٨  

سً ــــــــاؤل الرئٌـــــــــالتس  

ْ ثټن٥ًٌز ټٽرصث٧ ثَضؼصمج٨ٍ؟   مجىٍ ثِْض

ٌثَضؼصمج٨ٌز؟ ثټنٱٌّز، أخ٩جهو:ٌمج ىٍ  ثٖضجهًز   

ٻ من  مؤرشثس ثټ١ٌٕ ثٌْض

 ثټصّجؤٻ 

مؤرشثس ثټ١ٌٕ ثټعجنٍ من 

 ثټصّجؤٻ 

 ـ ــجً ثټرصـ ــن ث٨صد ــپ ًمٹ ث٧ ى

ٍټٍؼٍ  ـٌ ثَضؼصمج٨ٍ من ثٖضن٥ـًٍ ثټٍِّ

ثټ٭ٌخٍ مـولُض مفًًٍـج ٘ـجټفج ټٱيـم 

ٍثىٌ ثَضؼصمج٨ٌز خٹپ أخ٩جهىج  ٌشٱّري ثټ٥

ٌثَضؼصمج٨ٌز ؟  : ثټنٱٌّز، ثٖضجهًز 

 ـث٧ ــجً ثټرصـ ــن ث٨صد ــپ ًمٹ ى

ثَضؼصمج٨ٍ من ثٖضن٥ًٍ ثٔضُِضمٍ مـولُض 

ٍثىٌ  ٌشٱّـري ثټ٥ـ مفًًٍج ٘جټفج ټٱيم 

ٱٌّز، ثٖضجهًـز ثَضؼصمج٨ٌز خٹپ إخ٩جهىج ثټن

 ٌثَضؼصمج٨ٌز ؟
 

 ىپ ٩ًو ثټرصث٧ ثَضؼصمـج٨ٍ ٤ـجىٌر ـصمٌـز

ٍثمپ مجهًز ًٌٌـٌـز ثٴصٝـصيج  شمٽٌيج ٨ور ٨

لٙجبٚ ١ًٌٰز ٸجمنز ٍض ٔمٙـٌز ثټٱـٌه 

 شص٩وثو إٗض ٔمٌٙز ثٖضؽصم٪؟

 ىپ ًؤهي ثټرصث٧ ثَضؼصمج٨ٍ ثټوًنٍ ىٌ ثټد٩و

 ثټ٩جٖضٍ إٗض ـوٌط ثټصٵوٿ ثټفٝجًي؟

صمــج٨ٍ ثٖضــجهي ثٗض ىــپ ًــؤهي ثټرصــث٧ ثَضؼ

 ـوٌط ثَضنف١جٟ ثَضؼصمج٨ٍ؟   

 ٌىپ ٩ًو ثټرصث٧ ثَضؼصمـج٨ٍ ثٖضفـٌٷ ثْضٸعـ

 ٩ٰجټٌز ٍض ـوٌط ٨مٽٌز ثټص٭ري ثَضؼصمج٨ٍ ؟
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ًثِز ثټعجنٌز صمجټٌز::   ثټو  شربٍ ش٤ٌٍٲ ثټٱٌٌٜجس ىثس ثټٌٙ٭ز ثَـض

 خ١جٴز ش٩ًٌٲ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثټٱٌٌٜز ثټٱ٨ٌٌز   

ٗض   ثٌْض

ٍثمپ  ًمٹن أن ًؤهي نٵٚ ثټ٩

ثَضؼصمج٨ٌز إٗض شٹًٍن ثشؽجىجس 

ِٽدٌز ټوَ ثټ٩مجٻ نفٍ شن٥ٌم 

ــنج٨ٌز  ّــز ثټٙ ثټ٩مــپ خجٖضِؤ

 ثټمج٘ز .

عــــــدادإ المكان والزمن   عنوان المذكرة   

ؼجم٩ز ٌٰـجس  

 ٨دجُ

–١ٌِٲ  -    

2006 -2007  

 ميوي 

ٍثًٿ  ٨ 

 ٍثمپ ٌثَضؼصمج٨ٌز ثٖضؤظٌر ٍض ثشؽجىـجس  –ثټ٩ ثٖضجهًز 

ثټ٩مجٻ نفٍ شن٥ٌم ثټ٩مـپ خجٖضؤِّـز ثټٙـنج٨ٌز 

َثبًٌز  .-ثټمج٘ز ثټؽ

 ــوثنٌج خجٖضؤِّــز ثټٙــنج٨ٌز ــض مٌ ًثِــز أؼًٌ ه

  - رصمٍٷ –ټٽمرشٌخجس ثټ٭جًٍز 

 شمٙٚ: –ميٸٌر مٵومز ټنٌپ ٔيجهر ثٖضجؼّصري  

ٍثًه ثټدرشًز، ٬ري منًٍٕر.  ٌشنمٌز ثٖض  إهثًر 

  

ٌبٌٌّز:  ثټٱٌٌٜز ثټ  

ٌثَضؼصمج٨ٌز ٬ري ثټٹجٌٰز إٗض شٹًٍن ثشؽجىجس ِٽدٌز  ٍثمپ ثٖضجهًز  ًمٹن أن شؤهي ثټ٩

َثبٌ. ّز ثټٙنج٨ٌز ثټمج٘ز ٍض ثټؽ  ټوَ ثټ٩مجٻ نفٍ شن٥ٌم ثټ٩مپ خجٖضِؤ

ټٱٌٌٜز ثټٱ٨ٌٌز ث 

 ثټعجټعز  
ثټٱٌٌٜز ثټٱ٨ٌٌز  

 ثټعجنٌز 

ــٚ  ــؤهي نٵ ــن أن ً ًمٹ

ٍثمپ ثٖضجهًـز إٗض شٹـًٍن  ثټ٩

ثشؽجىجس ِٽدٌز ټوَ ثټ٩مجٻ 

ـــپ  ـــٌم ثټ٩م ـــٍ شن٥ نف

ّــــز ثټٙــــنج٨ٌز  خجٖضِؤ

 ثټمج٘ز .

إن ٨وٿ ش١دٌٶ ٌِجِز إهثًر 

نجؼ٩ــز ًمٹــن أن ًــؤهي إٗض 

شٹًٍن ثشؽجىجس ِٽدٌز ټـوَ 

٩مـپ ثټ٩مجٻ نفـٍ شن٥ـٌم ثټ

ــــنج٨ٌز  ــــز ثټٙ ّ خجٖضِؤ

. *ثټمج٘ز  



143 

 

 

 

(1) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

)*( حسب الباحث إن مضمون ىذه الفرضية ينصب أساسا يف السياسة الناجعة اليت تنتهجها اإلدارة يف سعيها 
لتكوين اجتاىات إجيابية للعمال ضلو عملهم، ولعل إمهال اإلدارة دلهامها التنظيمية والتسيريية ادلتعلقة مبختلف 

ري، فإن ىذا قد يؤدي إىل بلورة اجتاىات سلبية للعامل ضلو عملو، ومن اجلوانب وبصفة خاصة على العنصر البش
 .ىذا ادلنطلق يرى الباحث إمكانية اإلشارة إىل بعض ادلؤشرات اليت تنطوي على داللة لسياسية إدارة ناجحة

 مؤشرات

الفرضٌة األولى    
 مؤشرات 

 الفرضٌة الثانٌة 

 مؤشرات 

 الفرضٌة الثانٌة 

 ٍء ــ ــز: ِ ــٌٌٯ ثټٱًٌَٱٌ ثټ٥

ــٌر  ــ٩ٱيج ،ٸع ــجءر ٌٜ ثٜٔض

جء ثٖضف١ٌز  ٌثټٍٜٝ ثټٝؽٌؾ 

خمؽجٻ ثټ٩مپ، أهثء ثټ٩جمپ ٍض 

٤پ ٤ٌٌٯ ًٌَٰٵٌـز ِـٌةز 

ٴـو ًـؤظٌ ٨ـ٘ض ِـُضمصً  ممج

ٌثټنٱٌّز ممج ٴـو  ثټٙفٌفز 

ًـــن٩ٹْ ٨ـــ٘ض شرصـــٰجشً 

ٌثشؽجىجشً نفٍ ثټ٩مپ ثټـيي 

ّز. ٍٿ خً هثلپ ثٖضِؤ  ًٵ

 ،ٌثٖض١جټذ ثٖضجهًز: نٵٚ ثْضؼـ

ٌش١دٌـٶ ن٥ـجٿ  ٍء شًٍٍ٪  ِ

٨ٍيج ٖض٩جًري  ٨ٌوٿ لٝ ثْضؼٌ 

ٍء  ــ ــز، ِ ٍنٌ ٌٴجن ــز  شن٥ٌمٌ

ٍثَٰ ثٖضجهًـز  ش١دٌٶ ن٥جٿ ثټف

ـــز ّ ـــز ٍض ثٖضِؤ ، أٌ ثٖض٩نًٍ

ٍثَٰ  ثټصًٍٍ٪ ٬ري ثټ٩جهٻ ټٽفـ

 ثٖضجهًز أٌ ثٖض٩نًٍز. 

 ،ٍثمپ ثَضؼصمج٨ٌز ټٽ٩مپ ثټ٩

 ٌشمعپ ٍض ؼجندني ىمج: 

: نمـ٢ ثټصن٥ٌم ثټٌِـمٍ-

ّـز  ثټٵٌجهر ثټّجبو خجٖضِؤ

ثټٙــــنج٨ٌز ثټمج٘ــــز 

ٌث٠ـٍ...  شّٽ١ٍ أٌ هًمٵ

 ثټن.

٠د٩ٌـز ىـيث ثټـنم٢ مــن -

ٌىٌٹٽصً .  ـٌغ شن٥ٌمً 

:  ثټصن٥ٌم ٬ـري ثټٌِـمٍ-

ــٌر ثټرصــ  ــني ٸع ث٨جس خ

ثټ٩مجٻ ٍض مؽـجٻ ثټ٩مـپ، 

ٴٽز ثَضنّؽجٿ خني ؼمج٨جس 

ٍء ٨مٽٌــز  ــ ثټ٩مــپ ٌِ

 ثَضشٙجٻ خٌنيم. 

 ثَضىصمجٿ خجنٕ٭جَضس ثټ٩مـجٻ

ٌمص١ٽدجشيم ثٖضينٌز ٍض خٌةـز 

 ثټ٩مپ .

 ثټّيٌ ٨٘ض شفّني ٤ـٌٌٯ

ٌثَضؼصمج٨ٌـز  ثټ٩مپ ثٖضجهًـز 

 ثټصٍ ٩ًمپ ٍض ٤ٽيج ثټ٩مجٻ.

 ٌمٕـجًٸصيم إهمجػ ثټ٩مـجٻ 

ــــٲ ث ــــجس ٍض ممصٽ ټ٩مٽٌ

ٌثټصّـــٌريًز  ثټصن٥ٌمٌـــز 

ّز .  ټٽمِؤ

 ٍثٰٶ خني شفٵٌٶ ن٧ٍ من ثټص

ٌأىــوثٯ  ّــز  أىــوثٯ ثٖضِؤ

 ثټ٩مجٻ.

 ٍثس ثَضشٙـجٻ خـني ٰصق ٴنـ

ٌثټ٩مجٻ.  ثٔضهثًر 
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ًثِز ثټعجټعز  .ثټٱٌٌٜجس ىثس ثټٌٙ٭ز ثٔضظدجشٌزش٤ٌٍٲ ربٍ ش:   ثټو

 خ١جٴز ش٩ًٌـٲ : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؼجم٩ز مفمو لٌرض   

  –خّٹٌر  – 

  هًٌ ثٔضىث٨ــز ثٖضفٽٌــز ٍض نرشــ ظٵجٰــز

َثبًٌز ثټ٩جمٽز  ٌأر ثټؽ ٍث٠نز ټوَ ثٖض  ثٖض

ًثِز مٌو ثنٌز خد٩ٞ ظجنًٍجس موًنـز ه

 ١ٌِٲ

 ميٸٌر مٵومز ټنٌپ ٔيجهر ثٖضجؼّصري– 

ــجٻ  ــج٧ ثَضشٙ ــم ثؼصم ــٚ: ٨ٽ شمٙ

 ٌثټ٩ُضٴجس ثټ٩جمز ، ٬ري منًٍٕر.

  

 ٸنَر ٨ًٌٍٕ 

الفرضٌة الرئٌسٌة    

ٍث٠نز ًث ٸدريث ٍض نرش ظٵجٰز ثٖض  شؤهي إىث٨ز ١ٌِٲ ثٖضفٽٌز هٌ

َثبًٌز ثټ٩جمٽز ٍض ثٖضؽصم٪ ثٖض  ٌأر ثټؽ فيل ثټ١ّجًٱٍ.ټوَ ثٖض  

ثټٱٌٌٜز ثټٱ٨ٌٌز   

ٗض   ثٌْض

ثټٱٌٌٜز ثټٱ٨ٌٌز  

 ثټعجټعز  

ثټٱٌٌٜز ثټٱ٨ٌٌز  

 ثټعجنٌز 

 عنوان المذكرة   المكان والزمن  إعــــــداد
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 :  لجشمـــز
صنصجؼجس ثټصجټٌز:         ٌٍض ثټمصجٿ نمٽٚ إٗض ثَِض

  أن ثټٱٌٌٜجس ثټ٩ٽمٌز: ىٍ خمعجخز شممني: ىٍ إؼجخـز مفصمٽـز مؤٴصـز ٨ـن
ًثِـصيج مـن  ٌثه ه ِؤثٻ ثټدفغ ىيث ثْضلري ثټيي ًص١ٽذ شٱّريث ټٽمٕٹٽز ثٖضـ

صٵٙجء ثَضمربًٵٍ م٪ إظدجس ٘فصً أٌ ل١ةً .   لُضٻ ثَِض

 ٨ٌٍز( ٌ ألـٌَ ثټٱٌٌٜجس ثټ٩ ٍثمپ لجًؼٌز )مٍٜ ٽمٌز: نجخ٩ز من أِدجح ٨
ٍثٴـ٪  ٍثىٌ ٍض ثټ ٌمٕجىور ثټ٥ ٥ز  ٌمٙوًىج )ثټٙوٳ ، مُـض هثلٽٌز )ىثشٌز ( 
ٌثټعٵجٌٰز ،ثلصٙجً٘  ٌثټن٥ًٌجس ثَضؼصمج٨ٌز ،لربر ثټدجـغ ثټ٩ٽمٌز  ثٖض٩جٓ ، 
ٌٸٽيج ش٩صرب أِدجح أِجٌِز شّج٨و ٍض ٘ـٌج٬ز ثټٱٌٜـٌجس  ثټ٩ٽمٍ ...ثټن (، 

 ٽمٌز .ثټ٩

 ، ٌٞٸٌٱٌجس ممصٽٱز ٰيٍ ټٌّض من مفـ  شٙج٫ ثټٱٌٌٜجس ثټ٩ٽمٌز خ١ٌٳ 
جًر إټٌيج أنٱج.  شممني  ثټدجـغ ٰفّذ خپ نصٌؽز أِدجح مص٩وهر شم ثٔٔض

      ٌٍثى ٌٴٌمز ثټٱٌٌٜجس ثټ٩ٽمٌز ٸأِجُ ټٱيـم ٌ شٱّـري ثټ٥ـ شربٍ أىمٌز 
ٍټٍؼٌز ټٽدٌجنجس ثټن٥ًٌز ٌ ثٖض ٌ ز من لُضٻ ثٖض٩جټؽز ثټٍِّ  ٌوثنٌز.  ثٖضوًٌِ

شؤهي إىث٨ز ١ٌِٲ ثٖضفٽٌز 

ٌأر  ٨ٌٍـز ثٖضـ ًث ٸدريث ٍض ش هٌ

َثبًٌز ثټ٩جمٽز خفٵيج ٍض  ثټؽ

ٌثر ٍض ثٖضؽصم٪ ثٖضفيل.   ثٖضّج

ــؤهي ــجح  ش ــز ثټيٝ إىث٨

ـــريث ٍض  ًث ٸد ـــز هٌ ثٖضفٽٌ

ــز  َثبًٌ ٌأر ثټؽ ــ ــز ثٖض ٌ٨ٍ ش

ٍثؼذ ٨ٝـًٍصيج  ثټ٩جمٽز خ

ّـــجس ثٖضؽصمـــ٪  ٍض مِؤ

 ثٖضونٍ ثٖضفيل. 

شؤهي إىث٨ـز ِـ١ٌٲ ثٖضفٽٌـز 

ٌأر  ــ ــز ثٖض ٌ٨ٍ ــريث ٍض ش ًث ٸد هٌ

ــذ  ٍثؼ ــز خ ــز ثټ٩جمٽ َثبًٌ ثټؽ

مٕجًٸصيج ٍض ٨مٽٌز ثټصٙـًٍض 

 ٌثټرتٔق ٍض ثٖضؽصم٪ ثٖضفيل. 

رضٌة مؤشرات الف  

 األولى 
 مؤشرات الفرضٌة الثانٌة 

 مؤرشثس ثټٱٌٌٜز ثټعجنٌز 

ٍض مؽجٻ ثټص٩ٽٌم: ثټفٍٙٻ 

 ٨٘ض أ٨٘ض ثٖضّصًٍجس ثټص٩ٽٌمٌز.

 ثٔضٰجهر من  ثټ٩مپ:ٍض مؽجٻ

ــؽٌ٪  ــ٣ٍ ثټصٕ ٥ ــٌٗ ـٌ ٰ

 ٌثټو٨م ٨٘ض ثټ٩مپ.

 ثټ٩ًٍٝز ٍض ثټنٵجخجس

ٌثٖضينٌز   ثټ١ُضخٌز 

 ثټ٩ًٍٝز ٍض ثټؽم٩ٌـجس

 ثټمريًز. 

ـــجًٸز * ثَض - ٌثٖضٕ ـــجً  لصٌ

ــــز  ــــٌز ٍض ٨مٽٌ ثټٕمٙ

 ثټصًٍٙض 

 ثٖضٕجًٸز ٍض ٨مٽٌز ثټرتٔق.-
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ٌثؼـــ٪:  ٴجبمــــز ثٖض

ٍثمٌْ:  أٌَض ٌثټٵـــ    ثٖض٩جؼـــم 

ٌخٌز  -1  1ثٖضؽٽـو ثټعجټـغ، ٨ـجټم ثټٹصـذ، ٟ ثٖض٩جرصر،أـمو ممصجً ٨مٌ: م٩ؽم ثټٽ٭ز ثټ٩

 . 2008،ثټٵجىٌر 

ٌمؽـو  -2 ٍٿ ثٔضنّجنٌز، شٌؼمز : ؼًٍػ ٸصـًٍر، ٸٽمـز  ٍث هًٌشًٌ: م٩ؽم ثټ٩ٽ ٌنّ ؼجن ٰ

ّز ثټؽجم٩ٌز، ٟ ٌخٌز ثٖضصفور،، أخٍ 1٤ثٖضِؤ ًثس ثټ٩   2009دٍ ثٔضمج

   ثټٹصـــذ   ظجنٌج :

 .1996ثټٵجىٌر،  ثْضٸجهًمٌز،ثٖضٹصدز  ٌمنجىؽً،أٍ٘ٻ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ  خوً:أـمو  .1

ٌثس"،  .2 ٌثْضه ٌثټ١ـٌٳ  ٌثټدفغ ثټ٩ٽمـٍ "ثٖضنـجىؾ  ؼمجٻ مفمو أخٍ ٔنض: أٍ٘ٻ ثټٱٹٌ 

ٻ، هثً ثٖض٩ٌٰز  َء ثٌْض  .2004ثټؽ

ٍهس ٨َس ١٨ٍي: أِجټٌذ ثټدفغ .3 ٌثشً -مٱجىٌمً -ثټ٩ٽمٍ ؼ ٙجبٌز، هثً  -أه ٠ٌٴً ثٔـض

 .2007ثټعٵجٰز، ٨مجن، 

 . 2007، 2ـّجن ىٕجٿ: منيؽٌز ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ، ٟ .4

ٍمـً،  .5 ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز، هثً ى ٌثشٍ: شوًًدجس ٨٘ض منيؽٌز ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٍض ثټ٩ٽ ًٌٔو ًٍ

َثبٌ،1ٟ  .2002، ثټؽ

ًثس  -ًِـجټز مجؼّـصري -٨دو ثټ٩ًََ ٴجِم مفجًح: ٸٌٲ شٹصذ خفعج .6 ًثو ثٖضيـج هٸصـٍ

ٹنوًًز،   .2015ثټ٩ٽمٌز ٍض ٌ٘ج٬ز ثټدفٍط ثټ٩ٽمٌز، هثً ثټؽجم٩ز ثټؽوًور، ثِٔض

ًثس  .7 ٍٿ ثٔضنّجنٌز، منٕـٍ ٌثټ٩ٽ ٍٿ ثټرتخٌز  ٨دو ثټٹًٌم ٬ًٌذ: منيؾ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٍض ٨ٽ

 .2012 ثٖض٭ٌح،، ثټوثً ثټدٌٝجء، ٨1جټم ثټرتخٌز، ثټنؽجؿ ثټؽوًور، ٟ

ٌثىٌم: ثټدفغ  .8 ٌخـٍ،٨ٟدو هللا إخ ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌـز، ثٖضٌٸـَ ثټعٵـجٍض ثټ٩ ،     1ثټ٩ٽمٍ ٍض ثټ٩ٽـ

 . 2008ثٖض٭ٌح ، 

ٌثټصنٱٌـي -٨ونجن ثـمو مّٽم: ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ ثٖضٌوثنٍ .9 ٍثس ثټصٙـمٌم  َء  -ل١ ثټؽـ

ٍنٍ، ٟ ًثس ؼجم٩ز همٕٶ، م١د٩ز ثټ٩ؽٽ ٻ، منٍٕ   .2000 -1999، 2ثٌْض

ٌثټدفغ ثټ٩ٽمٍ، ه .10 ٨ٍـجس ثټؽجم٩ٌـز، ٰجٜيل إهًًْ: ثټٍؼٌَ ٍض ثٖضنيؽٌز  ٍثن ثٖض١د ًـ

ٟ2 ،2010. 

٩ج٧  .11 ٌمدجها ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ، ثٔٔض ٌمريٰض ٨٘ض لٱجؼز: أِْ  ٰج٠مز ٨ٍٛ ٘جخٌ 

ٹنوًًز، 1ثټٱنٌز،ٟ  .2002، ثِٔض

ٌثٖضنيؽٌز -ٌٰٝپ هټٌٍ: ٨ٽم ثَضؼصمج٧ ثٖض٩جرص .12 ممرب ٨ٽم ثؼصمـج٧  -ظنجبٌجشً ثټن٥ًٌز 

ٌثء، ٴّن١ٌنز،  ّز ثټَى  . 2004ثَضشٙجٻ، مِؤ
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ٌثً .13 ٌثٔضنّـجنٌز، هثً ٍٍٰي ٬ ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز  ٌآلٌٌن: أِجټٌذ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٍض ثټ٩ٽ دز 

 . 2008، 4ٌثبپ، ٟ

ٌثَضؼصمج٨ٌـز، هثً  .14 ٍٿ ثٔضنّـجنٌز  ٌخٍ: أِجټٌذ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٍض ثټ٩ٽـ ٸجمپ مفمو ثٖض٭

 .2007، 1ثټعٵجٰز، ٟ

ًثمٍ/ ٰجيل: ثټدفغ ٍض ثَضشٙجٻ .15 ٌآلـٌٌن،  -٨نجرص منيؽٌز -َض شٌؼمز: ٌٰٝپ هټٌـٍ 

ٌثء، ٴّن١ٌنز، ممرب  ّز ثټَى  . ٨2004ٽم ثؼصمج٧ ثَضشٙجٻ مِؤ

ٍٿ ثٔضؼصمج٨ٌز  .16 ٌثًٌصَ: منجىؾ ثټ٩ٽ ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز –مجهټني  ٬  -من١ٶ ثټدفغ ٍض ثټ٩ٽ

ٌخٍ ،ٟ  .1993، همٕٶ، 1شٌؼمز: ِجٿ ٨مجً، ثٖضٌٸَ ثټ٩

17. ْ ٹنوًًز،  -مفمو ٔٱٌٶ: ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ثِْض ثٔض٨وثه، ثٖضٹصذ ثټؽجم٩ٍ ثټفوًغ، ثِٔض

2008. 

ًثِـجس ثَضؼصمج٨ٌـز، ثٖضٹصـذ م .18 فمو ٔٱٌٶ: ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ م٪ ش١دٌٵـجس مؽـجٻ ثټو

 .2006ثټؽجم٩ٍ ثټفوًغ، مرص، 

ٌشٵنٌجشً، ثټيٌةز ثٖضرصًز ثټ٩جمـز ټٽٹصـجح،  .19 مفمو ًٍجن ٨مٌ: ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ منجىؽً 

 . 2002مرص، 

ًثس ؼجم٩ـز  .20 ٌثبٶ ثټدفغ ٍض ٨ٽم ثَضؼصمج٧، منٕـٍ مفمو ٘ٱٍؿ ثْضلٌُ: ثٖضنيؾ ٠ٌ

 .2002 -2001، همٕٶ، 6ٟهمٕٶ، 

ٍٰجء، ٟ .21 ٌثٖضنيؾ ثټ٩ٽمٍ، هثً ثټ ـٹنوًًز، 1مفمو ٰصفى ثټٕن١ٌى: أِْ ثٖضن١ٶ  ، ثِٔض

2015. 

ٍه ثټؽٍىٌي: أِْ ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ، هثً ثٖضّرير، ٟ .22  . 2009، ٨مجن ، 1مفمو مفم

 .2009، ٨مجن، 2منيً ثټٝجمن: أِجٌِجس ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ، هثً ثٖضّرير، ٟ .23

ٍٿ ثٔضنّـجنٌزمًًٍْ أنؽٌُ: منيؽٌ .24  -شـوًًدجس ٨ٽمٌـز -ز ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٍض ثټ٩ٽـ

َثبٌ،  ٌآلٌٌن، هثً ثټٵٙدز، ثټؽ ٌثٌي   .2004شٌؼمز: خًٍٍو ٘ف

ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌـز،  .25 ٌثټص١دٌٵٌز ٍض منيؽٌز ثټ٩ٽـ مفٍ ثټوًن ممصجً: ثَضشؽجىجس ثټن٥ًٌز 

ًثس ؼجم٩ز خجشنز،  ٻ، منٍٕ َء ثٌْض  . 1999ثټؽ

ٌثټٱٌٜــٌجس ٍض  .26 ــٲ ٨نرصــ: ثټصّــجؤَضس  ٍٿ ًٍِ ثټدفــغ ثَضؼصمــج٨ٍ، ِٽّــٽز ثټ٩ٽــ

ًثس ؼجم٩ـز منصـًٍي،  ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌـز، منٕـٍ ثَضؼصمج٨ٌز، أِْ ثٖضنيؽٌـز ٍض ثټ٩ٽـ

 .1999ٴّن١ٌنز، 

 ثټٌِجبپ ثټؽجم٩ٌز  :ظجټعج 

ٌثَضؼصمج٨ٌـز   .1 ٌثْضخ٩جه: ثټنٱٌّز ، ثٖضجهًز  ـز  –نجهًز ٨ًٌٍٕ: ثټرصث٧ ثَضؼصمج٨ٍ  أ٠ٌـٌ

ٍٿ ًثو ٍض ثټ٩ٽ ٻ، منًٍٕر،  إرشثٯ: ه:  مٵومز ټنٌپ ٔيجهر ثټوٸصٍ َء ثٌْض ثَضؼصمج٨ٌز ، ثټؽ
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ٍر منصـًٍي  ٌثشٍ، شمٙٚ: ٨ٽم ثؼصمج٧ ثټصنمٌز، ؼجم٩ز ثٔضل  -ٴّـن١ٌنز –ًٌٔو ًٍ

2003-2004. 

ٍثمپ   .2 ٍثًٿ: ثټ٩ ٌثَضؼصمج٨ٌز -ميوي ٨ ثٖضؤظٌر ٍض ثشؽجىجس ثټ٩مجٻ نفٍ شن٥ـٌم  -ثٖضجهًز 

َثبًٌز  ّز ثټٙنج٨ٌز ثټمج٘ز ثټؽ ًثِـز  –ثټ٩مپ خجٖضِؤ ّـز ه أؼًٌـض مٌـوثنٌج خجٖضِؤ

ٌخجس ثټ٭جًٍز  ميٸٌر مٵومز ټنٌپ ٔيجهر ثٖضجؼّصري، ٬ـري  -رصمٍٷ –ثټٙنج٨ٌز ټٽمرش

ٍثًه ثټدرشـًز، ؼجم٩ـز  ٌشنمٌز ثٖض منًٍٕر، إرشثٯ: ه : نجهًز ٨ًٌٍٕ، شمٙٚ: إهثًر 

 .2007-2006 -١ٌِٲ–ٌٰـجس ٨دجُ 

ٍث٠نز ټو  .3 َثبًٌز ثټ٩جمٽزٸنَر ٨ًٌٍٕ: هًٌ ثٔضىث٨ز ثٖضفٽٌز ٍض نرش ظٵجٰز ثٖض ٌأر ثټؽ  -َ ثٖض

ًثِز مٌوثنٌز خد٩ٞ ظجنًٍجس موًنز ١ٌِٲ  ميٸٌر مٹمٽز ټنٌپ ٔيجهر ثٖضجؼّصري،  –ه

ٌثټ٩ُضٴـجس  ٬ري منًٍٕر، إرشثٯ: أ.ه: ٨دو ثټ٩جيل هخٽز، شمٙٚ: ٨ٽم ثؼصمج٧ ثَضشٙجٻ 

 . 2012- 2011 –خّٹٌر  -ثټ٩جمز، ؼجم٩ز مفمو لٌرض
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 ج واملفاهيم في البحث السىسيىلىجياملداخل، املناه

 أ د. ىــــــادية عوشـــور

 بــاحثة فــي علم االجتمـــاع

 2سطوف -جــامعة حممد دني دباغني 

 

 مٵومــز
        
ٍٿ شَضخو أن  ٨ًََي)شٍ( ثټ١جټذ)ر(       ٨ٍذ أن ٨ٽم ثَضؼصمج٧، ٸفجٻ ٸجٰز ثټ٩ٽ ّص

ٌأٍ٘ٻ ٨ٵجبوًز، ٰٽّٱٌز  أِْىثس  ًّصنو إٗض أ٠ٌ م٩ٌٌٰز ،ٌثٔضنّجنٌزثَضؼصمج٨ٌز 

رتٔجه ثټ٩مپ ثټ٩ٽمٍ ٍض مّجًو نفٍ  ٍټٍؼٌز، ټيج مٍؼيجشيج ثٖضنيؽٌز َِض ٌثخّصٌم

ٌىنج  ٍثنني ثَضؼصمج٨ٌز،  ٌثټٵ ٌمصجنز نديٺ َضخو أن ن أًٝجثٸصٕجٯ ثټفٵجبٶ  ٍر  إٗض ٴ

ٍٿ  ٌثټ٤ٌٍٱٌز، خني مج ًمٹن أن نّمًٌ ٠ٌٰــٍ ثټ٩ٽــ ٌثخ٢ ثټصّجنوًز  خنٌز ثټٌ

ٍىؼٌز "ثَضؼصم ٱيج موثلپ ٭مًثټربثهج٨ٌز، ثخصوثء من ثْض٠ــٌ ثټنم " خٍ٘

ٍټٍؼٌز ٌ ٍثټذ ٰٹًٌز ٍِِ ٌثِصموثٿ  ، ثنصيجء خجلصدجً ثټٱٌٌٜجسٌٴ من ش٤ٌٍٲ 

ٌٴجخٽز ْض  ز،  ٌثس ٴٌجُ مٽمٍِ ٌثبٶ،  ٔض٨جهره ًث خجٖضنجىؾ، ٰجټ١ ص٩مجٻ، مٌٌ ثَِض

ٌٸٽيج ش٩مپ خوًؼز ٨جټٌز من ثټ جبپ،  ٌثټٍِ ٌثس أٌ ثټصٵنٌجس  ٌٌؿ ٕد٪ خصنٌّٶ ثٖضُ ٰجْضه

ٌثټصٹجمپ. ٌثَضنّؽجٿ   ثټصنج٬م 
 

ٌثټرشٌٟ صِ         ٍث٨و  ٌثټٵ ص٩ٌٯ لُضٻ ثٖضوثلٽز ثټفجټٌز ٨٘ض أىم ثټ٩نجرص ثټدنجبٌز 

 ٍ ٍټٍؼٌز أٌ ـصى ٷ ټثټصٍ ًص١ٽديج إنؽج ٌ ٍض ـٵٍٻ م٩ٌٌٰز خفٍط دفٍط ٍِِ

ٌثټصٵنٌجسثؼصمج٨ٌز  ٌثبٶ  ٌثٖضنجىؾ، ظم ثټ١ جب٢  ألٌَ، ـٌغ ِنصنجٌٻ ثٖضوثلپ  ٌثټٍِ

ٌشّٽّپ ثټ٩نجرص ٜمن  ٍثټٌز ثـرتثمج ٖضنيؽٌز   ىيث ثټٹصجح.ٰيٌُ ٍض موثلٽز م
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 ثٖضــوثلپ ثٖضنيؽٌز ٍض ٨ٽـــم ثَضؼصمج٧/ 1

 
ٌثـوث من أىم ثټٌٙج٬جس ثټن٥ًٌز..."إنً  ٩ًApprochصرب ثٖضولپ ثټٱٹٌي         

ثټدٌجنجس، ًٌـيوًنج ٩ًٌننج خُض ٔٺ ٍض ثټص٩ٌٯ ٨٘ض ثْضهثر ثټـمنجِدز ټؽم٪ معپ ىيو 

ٴدپ ىټٺ إٗض ثټ١ًٌٵز ثٖضُضبمز منيج ٍض ثټدفغ، ًٌصؽً خنج ٴدپ ىټٺ إٗض ثٖضنيؾ ثٖضعمٌ 

 ٪ ٌىٍ خييث ٩ًٹْ ثټٌؤَ  ثِرتثشٌؽٌزٌثټُضٍٿ ټٍٜ ٌج٬ز ثټم١ز ثټ٩جمز".  ثټدفغ ٌ٘

جٌِز،  ٌثٖضن١ٽٵجس ثټٱٹًٌز ثِْض ثټ٩جٿ ټٽمٌؼ٩ٌجس ثټصؽًٌوًز؛  ٌثٔض٠جًثټصًًٍٙز، 

ٍټٍؼٌزىثس ثټٙد٭ز  ٍٿ خصٍؼًٌ ثټدفغ  ثَضخّصٌم ٌثټنٱ٩ٌز، ثټصٍ شٵ ٍټٍؼٌز  وً ٌثًْض

ٌشّج٨و ثټدجـغ ٨٘ض شفوًو  ٌمفًًٍز،  ٨ٍجس ثْضٸعٌ أىمٌز  ثَضؼصمج٨ٍ نفٍ ثٖضٍٜ

ٌثس ثْضٰٝپ ثِصموثمج ټؽم٪ خٌجنجشيج.  شُضؤمجٌثنصٵجء ثٖضنجىؾ ثْضٸعٌ  ٌثْضه ًثِصيج  ټو

ٌثټص٩مٌم ٌثټصٱّري  ٌثهً٭م"، ټٌفصٝن،  ٸمج شو٨مً خنّٶ لجٗ خجټصفٽٌپ  "خــ

ٌثټصٱّري ثَضؼصمج٨ٌني، ًٌٙپ خنج  ً٘و ثټفٵجبٶ  إٗضخ٩وىج، ثټنصجبؾ خجټصفٽٌپ 

ٍثىٌ  ٍه من لُضٻ ثټصفٹم ٍض ثټ٥ ٌمنً ًّجىم ٍض شفٵٌٶ ټٽصٵوٿ ثٖضنٕ ثَضؼصمج٨ٌز، 

 ٌثټ٩مپ ٨٘ض شٍؼٌييج.
 
         ٌ ٌشدٌىٍ خييث ٩ًرب ٨ن نّٶ من ثٖض٩ٌٰز ثٖضٍؼيز ټٽ٩مپ ثټدفعٍ،  ١ز آټٌج ثٖض

٬ٌجبٌج خمآ ٍټٍؼٌز  ٌأخ٩جهوَضس ثټدفغ ٤ٌٌٌٱٌج  ٍټٍؼٌزثَضخٌّم وً ، ٍض ٤پ ٌثًٔض

ٌمؽمپ ثٖضنجىؾ ثٖضٌٔور ٌشّجنوو ثټ٤ٌٍٱٍ  ًشدج٠ً ثټدنجبٍ  ٌثټصٵنٌجس  ،ث ٌثس  ٌثْضه

ٍٻ  ٍخز. إٗضثٖضّج٨ور ٍض ثټٍ٘  ثټفٵٌٵز ثٖض١ٽ
 

ٌخٍ؛ ٰئننج نمٌَ ن        ٍټٍؼٍ ثټ٭ ٌ ٌنمج نٱصٖ ٍض ثټرتثط ثټٍِّ  ،٨ٍني من ثٖضوثلپـٌ

 ٌمّصًٍني منيج ىمج:

  ،ٌٍخ ٍټٍؼٌز ىثس ثٖضنٕأ ثټ٭ ٌ ٍث٧؛ نؽو ثٖضوثلپ ثټٍِّ ٌٰمج ًمٚ ثْضن

ٌنمٌَ ٌٰيج ثظنجن، ٰمن ؼيز ثٔضنّجنٍثټ٩ٵپ )ٍض شًٍٙىم( ٌمٙوًىج   ،

٩ٍ مفج٦ٰ، مٍ ٸيټٺ؛ أي ٌٜ ٩ٍ ثٖضفج٦ٰ، ٌِ  أٌٗض؛ نؽو ثٖضولپ ثټٍٜ

٪ ثٔضنّجن ٩ًٌّى ټٽفٱج٣ ٨٘ض  ٌىٍ ثټصٌجً ْضنً من ٌٜ ٪ ثټٵجبم،  ثټٍٜ

ٌأِجټٌذ ٌثنصيجػ منجىؾ  ٌٿ ثټّٹٍن ثټ٩جٿ،  ٌټَ ٌثً  صٵ  ثټيي ًو٨ٍ إٗض ثَِض

ٌمن ؼيز ظجنٌز، نؽو ثٖضولپ ثٖضجًٸيس،  ٌثس شموٿ ىيث ثټ٭ٌٛ،  ٌأه خفعٌز 

ٌمج  ٌىٍ ثټصٌجً ثټيي ًو٨ٍ إٗض ثټص٭ٌري ثَضؼصمج٨ٍ، خٱ٩پ ثټٱٹٌ ثټنٵوي 
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ٌثٰٵً من ثټ٩مپ ثټعًٍي، ٸمج ًٙنٲ ث ٌثټصٍ ً ٌثس ثټمج٘ز خً  ٌثْضه ٖضنجىؾ 

ٍثو، شفٵٌٵج ټ٭جًجشً ثټصن٥ٌمٌز.  شٱٌهو هٌن ِ

  ٍټٍؼٍ ٍض ٌ ٌمؽجٻ ثټصولپ ټٽمولپ ثټٍِّ خٌنمج ًٕري ثٖضّصًٍني إٗض ـؽم 

ٌألٌَ ٘٭ٌَ، ثٖضوثلپ  ـو ىثشً، ـٌغ نمٌَ ٌٰيمج ثظنجن: موثلپ ٸربَ 

وثس ثټٹربَ ٸجٖضؽص  Macro Sociologieثټٹدــــٌَ ًثِز ثټـٍ م٪ ټو

ٌثَضشؽجىجس ثټصن٥ريًز معُض، ٩ٌز  ٌشٕمپ ثٖضوثًُ ثټٱٹًٌز ثټٹربَ  ثټٍٜ

ٌثٖضوثلپ  ، ىٍ مندعٵز Micro Sociologieثټٙ٭ـــٌَ ٌثٖضجًٸٌّز. 

ؽم ثَضىصمجٿ،  وثس إٌمفًٍٙر من ـٌغ مؽجٻ ـٌ ى شٌٸَ ٨٘ض ثټـٍ

ٌثټصفٽٌپ، من أخٌٍىج نيٸٌ:  ًثِز  وو مٌٸًَز ټٽو ٌشؽ٩پ منيج ـٌ ثټٙ٭ٌَ 

ًثِز  ثٖضؽصم٪ ثٖضفيل، مولپ شفٽٌپ ثټوًٌ، ثٖضولپ مولپ ه

ٍټٍؼٍ...ثټن. ٹ  ثًَض
 
ٌثبٌج؛ خأنً ثټٌٙ٭ز ثټن٥ًٌز ىثس          ٌخييث، ًمٹننج ش٩ًٌٲ ثٖضولپ ثٖضنيؽٍ إؼ

ٌٸيث أىوثٰيج  ٍټٍؼٌز،  وً صى ثًٔض ٍټٍؼٌز ـٌ ٌثَضخّصٌم ٌثټٱٽّٱٌز  ْ ثَض٨صٵجهًز  ثِْض

رتثشٌؽٌز ٌشٌٔونج إٗض ثلصٌجً ثَِض ٌمن ، ثټصٍ شيوًنج   ،٧ٍ ثٖضنيؾ ثٖضُضبم ټ١د٩ٌز ثٖضٍٜ

ٌثبٶ  جټٌذظم ثلصٌجً ثټ١ صى شفوًو  ٌثِْض ٌثسـٌ ٍٻ إٗض  ثْضه جبپ ثٖضُضبمز ټٽٍ٘ ٌثټٍِ

 نصجبؾ ٨ٽمٌز ٍض نيجًز مّجً ثټدفغ. 
      
ٻ ٸمج          ًخز، ٰجٌْض ٌمٵج ٌث خجټيٸٌ أن ىنجٷ شوثلپ خني م١ٙٽق مولــپ  ٌؼوً

ٌنج ٩ًرب ٨ن ثټٌٙ٭ز ثټن٥ًٌز ىثس ٍټٍؼٌز، أمج  ىٸ وً َثس ثًٔض ٌثٖضٌشٹ ْ ثټٱٽّٱٌز  ثِْض

٨ٍز من ثْضٰٹجً  ًخز ٌٰمٹن أن شٹٍن ٌ٘٭ز ن٥ًٌز مّصّٵجر من مؽم ثٖضٵج

وث، ٍض  ٌټٌْ مـٍ ٨ٍج  ٍټٍؼٌجس، أي أن ثشؽجىيج ًمٹن أن ًٹٍن مصن وً ٌثًٔض ٌثټصؽجًح 

ًخز ٨٘ض ِدٌ ٌثـو. خٌنمج شٹٍن ثٖضٵج پ ـني أن ثٖضولپ ثٖضنيؽٍ ًٹٍن ٨جهر ىٌ ثشؽجو 

ٌٍ ٌٍ  -ثٖضعجٻ: ٍِِ ٌىيث مج ًعدض شن٧ٍ  -ظٵجٌٰز أٌ ٍِِ ًنز.  شجًًمٌز مٵج

ٌشٵٍ َضن شٹٍن مولُض منيؽٌج ٰيٍ َض ش٩وٌ أن شٹٍن أٸعٌ  ثشؽجىجشيج ٸمج إنيج َض ش

 من ٠ًٌٵز. 
    

صنجه إٗض ثلصُضٯ ٠د٩ٌز مٙجهً ىيو ثٖضن١ٽٵجس، شمصٽٲ شد٩ج ټيټٺ          ٌخجَِض

ٍٿ ثټؽجنذ ًٌمصٽٲ مٱ ثټٌؤَ ثټٱٹًٌز، ًثِز ٨ن مٱي ٍٻ ثټن٥ًٌز ټٽو ٍٿ ثْ٘ض ي

ٍٻ ثټن٥ًٌز: ثټؽيًٌ ثټٱٹًٌز ثټصن٥ريًز ټٽدفغ، خٌنمج  ثټن٥ٌي ټٽدفغ، ٩ٌٰنٍ خجْ٘ض
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٨ٌٽًٌ ٰٽٹپ ؼجنذ ن٥ٌي  ٩ًنى ثټؽجنذ ثټن٥ٌي ټٽدفغ: خجټرتثط ثٖض٩ٌٍض ټٽدفغ. 

ٌأُ٘ض  ٌأ٘دفض ټً أِجِج  ًشً،  ٌأ٘ٽصً، ٌؼي ټٽدفغ أٍ٘ٻ ن٥ًٌز: ن٥ٌس ټً، 

 ٌ ٌمن١ٵج ٰٹًٌجن٥ ًثِز ٌٰمج ًيل:(1)ًج  ٍٻ ثټن٥ًٌز ټٽو ٌشصمعپ ثْ٘ض  . 

 ثټصٌجً أٌ ثَضشؽجو ثټٱٹٌي 

 ثٖضوًِز ثټٱٹًٌز 

 ٧ٍ  ثټن٥ًٌجس ثټصن٥ريًز ټٽمٍٜ

 ٧ٍ ٗض ٍض ثٖضٍٜ  ثټدفٍط ثٌْض
 

َض  : (2)ثٖضـولپ ثٖضنيؽٍ ثټ٭ٌخٍ -أ

٩ٌج مفج٥ٰج         ٍثء ٸجن ٌٜ ٌأِمجيل( ًٕري ىيث ثٖضولپ ِ أٌ  )ٍض ثٖضؽصم٪ ثټ

رتثٸٍ أٌ مجًٸٌّج )ٍض ثٖضؽصم٪  ٨ٍٍ(، إٗض مج أنصؽً ثټٱٹٌ ثٔضنّجنٍ من ثَٔض ثټٌٕ

ٌه ٨ُضٴصً خجټ٩جټم ثټ١د٩ٌٍ. إى  ٌثٰرتثٜجس ـٍٻ ثټ٩جټم ثټدرشي، ٍض ـو ًثس  شٍٙ

جُ ثٔضټفجهي ٌٰيج ٌثِْض ٌشٱٙق ثټٵٝجًج ثِضشٌز ٨ن ثټ١جخ٪ ثٖضجهي  ٌىٍ (3)شٹٕٲ   ،

 ٨٘ض ِدٌپ ثٖضعجٻ َض ثټفرص:

 ٌټٹن شصٕٹپ. أن ثټٹٍن ٌأن ثٖضجهر َض شٱنى   أٌ ثټ١د٩ٌز من أ٘پ مجهي، 

  ،ٌأن ثټٹٍن أٌ ثټ١د٩ٌز ٌؼوس ىٹيث خنٱّيج أٌ ٘وٰز من ٬ري لجټٶ موخ

ٍثنٌنيج ىثس ٠د٩ٌز ـصمٌز.  ٌٸيټٺ ٴ

  ،َأًن من ثټٹٍن أٌ ثټ١د٩ٌز أن ثٔضنّجن أٌ ثٖضؽصم٪ ثٔضنّجنٍ ٩ًصربثن ؼ

ٍثنني ثټ١د٩ٌز نٱّيج  .خفٌغ ًمٝ٪ ٸپ منيج ټٵ

                                                           
ة، ، الطبعة األوىل، دار ىومتدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعيةرشيد زروايت:  (1)

 .??، ص:?900اجلزائر، 
، بريوت، دار النهضة العربية، قضايا علم االجتماع المعاصرلالستزادة انظر: علي عبد الرزاق جليب:  (2)

 .>;8-<@.ص ص:;?@8
 .>?@8، بريوت، دار النهضة العربية، نحو نظرية اجتماعية نقديةالسيد احلسيين:  -
 . 9009، الطبعة األوىل، دمشق، دار الفكر، ك اإلنسانالفلسفة المادية وتفكي: عبد الوىاب ادلسريي -
، الطبعة األوىل، القاىرة، دار ادلعارف، علم االجتماع بين االتجاىات الكالسيكية والنقديةامحد زايد:  -

 .<>;-88;.ص ص:8?@8
 . =@-0<عبد الوىاب ادلسريي: ادلرجع السابق، ص ص:  (3)
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  ٌخجټصجيل ٌثٰ٪ أٌ ثټفجؼجس خ١ًٌٵز آټٌز  ٌثبَ، أٌ ثټو ٌثٔضنّجن إنمج شٍؼيً ثټ٭

 ٰٽٌّض ىنجٷ ١ٌٰر.

 .٪ٍثٴ ٍه ټيج ٍض ثټ َض ٌؼ ٌىمٌز   أمج ثټٌٌؿ، ٰيٍ ٰٹٌر 

 .ٌخز ثټفٌّز أٌ ثټ٩ٵپ  أن مٙجهً ثٖض٩ٌٰز ثٔضنّجنٌز ىٍ ثټصؽ

 ٌمج ثټ١ٵٍُ ثټو ًنٌز إَض ٌثْضهًجن ٸپ ثْضهًجن ىٍ أًٝج من إنصجػ ثٖضؽصم٪، 

ٌثټصٵجټٌو.  ن٧ٍ من ثټ٩جهثس 

  ًثس ثټدرش...نجخ٩ز من شٌٸٌديم أمج "هللا" ٰيٍ ٰٹٌر من ٘ن٪ شٍٙ

ٍثىٌ ثټ١د٩ٌز أٌ ثټٹٍن أٌ من ٘ن٪ أٌ  ٍثؼيز ٤ ٌمن ٨ؽَىم ٨ن م ثټنٱيس، 

 ٘نج٧ ثټدرش ثَضؼصمج٨ٌز ثَضٴصٙجهًز.
 

ًث ټٽ إىن شٕري ىيو ثټٵٝجًج إٗض أىمٌز ثټ٩ٵپ          فٵٌٵز ثٖض١ٽٵز ٍض خج٨صدجًو مٙو

ٌخٌني ٨٘ض  ٌثټ١د٩ٌٍ، إى ًٌٸَ ثټٹعريًن من ثټ٭ ٍثٴ٪ ثَضؼصمج٨ٍ  ٌثټ شٱج٨ٽيج ثټوثبم 

ٍٿ ٨ٽٌيج ثټ٩ٵپ ثْضهثشٍ  أىمٌز هًٌ ثټ٩ٵپ ثټنٵوي ٸدوًپ ټٽٱٽّٱز ثٖضجهًز، ثټصٍ ٸجن ًٵ

ٌثءثس ثټ٩مٽٌز، إٗض  ٍٻ، ٨رب ِٽّٽز من ثٔضؼ ٌثټٍ٘ ٍثٴ٪  ٍض ثټٵوًر ٨٘ض ثٸصٕجٯ ثټ

ٌث ٍثنني ثټصٍ شفٹم ثټ٩ٽم ثټدرشي. ثټفٵٌٵز   ټٵ

ٌخٍ ثټ٩وًو من ثٖضوثلپ ثټٱ٨ٌٌز أىميج مج ًأشٍ: ٍمج ًصٝمن ثٖضولپ ثټ٭  ٨ٌم

        ٩ ٍىػ  ٍـــٰجٖضولپ ثټٍٜ ىٍ ٨ٽم ٠د٩ٌٍ/ش١دٌٵٍ، ًنيٞ ٨٘ض أِجُ ثټنم

ٌثټٵٌجُ ًٌصٝمن: جټٌذ ثټ٩ٽمٌز ثټصٹمٌم   ثټٱًٌَٵٍ خجَض٨صمجه ٨٘ض ثِْض

 .٩ٌز ثټؽوًور  ثټٍٜ

 ثټدنجبٌز.-ز ثټ٤ٌٍٱٌزثټن٨َ 

 ٍټٍؼٌز ٹ  ثٔضنّجنٌز. ثًَض

 .ٍٸٌز َضؼصمج٨ٌز  ثټن٨َز ثټّٽ

 ..ٍټٍؼٌز  ثټن٥ًٌز ټٌّٹ

ٌز مٌوثن ٨ٽم ثَضؼصمج٧ ثټصٱّريي         ٌث٨جر ټمٍٙ٘ : ٨ٽم ًنجٴٞ ثټ٩ٽم ثټ١د٩ٌٍ م

ًثهًز ټٽّٽٍٷ ثَضؼصمج٨ٍ( ًٌنيٞ ٨٘ض  ٌثٔض ٍثنذ ثټيثشٌز  ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ)ثټؽ

ز ثټن٥ٌ ثټمجًؼٌز ټٽدجـغ ٌٌؼيز ثټن٥ٌ ثټوثلٽٌز أِجُ ثټؽم٪ خني ٌؼي

 ټٽمٕجًٸني. ًٌصٝمــن:

 .ن٥ًٌز ثټٱيم ثټعٵجٍض 

 .)ٌثټصٱج٨پ )مجٸْ ٌٰرب  ن٥ًٌز ثټٱ٩پ 
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 .ثټصٱج٨پ ثټٌمَي 

 .ٌشٌز  ثټ٥ـــجى

٨٘ض أِجُ ثټٱٌٌٛ ثټٱٽّٱٌز ثٖضصّٵز  :ثټن٥ًٌجس ثَضؼصمج٨ٌز ثټصٵًٍمٌز

٨ٍز ٌمؽم ٍټٍؼٌز ثٖضصمجِٹز  وً ٌأنّجٳ ثٖضدجها ثْضلُضٴٌز،  ٌثټصٍؼٌيجس ثًٔض ثٖضعپ 

 ٌشصٝمن:

 .ثټن٥ًٌز ثټٱٽّٱٌز ثَضؼصمج٨ٌز 

 .ٍټٍؼٌز وً  ثټن٥ًٌز ثَضؼصمج٨ٌز ثًٔض

 .ٌز ثٔضنّجنٌز ُـض  ثټن٥ًٌز ثٔ٘ض

: شنيٞ ٨٘ض أِجُ شٵجټٌو ٰٽّٱز ثټصجًًن ثټٵوًمز، ن٥ًٌجس ثټص٭ري ثَضؼصمج٨ٍ

ٌشصٝمن مج ًيل:  ٌشصد٪ ثَضشؽجىجس ثٖضجًٸٌّز ثٖضفوظز. 

 ٨ٽم ثَضؼصمج٧ ثټصجًًمٍ. ن٥ًٌز 

 .ن٥ًٌز ثټصمٽٲ ثټعٵجٍض 

 .ٌثټصٍؼٌيجس ثټص١ًًٍز ثټفوًعز  ثټن٥ًٌز ثټوثبًٌز ثټ٩ًٍٝز 
 

ٌثٸم م٩ٌٍض          ٍټٍؼٍ مج ىٍ إَض ش ٌ ټٌْ من ثټ٭ًٌذ ثټٵٍٻ أن ثټرتثط ثټٍِّ

٨ٌٍز  ٌجشيج ثټن ٍثٴ٪ ثټصجًًمٍ ټٽمؽصم٩جس ثٔضنّجنٌز، ٌلٍٙ٘ ٰٹٌي؛ مّصمو من ثټ

ًثٷ ټ ٌٸمج ًٵٍٻ ًًمٍن أًٌن:" إن ٨ٽم ٌأنً إه ٢ ثَضؼصمج٨ٍ ثټيي ٌؼو ًٌٰ  ٽٍِ

ٍثًٳ  ٪ ثټٱ ٌټز ټصٱّري ثٖضؽصم٪ ٸٹپ من نجـٌز، ٌٌٜ ثَضؼصمج٧ نٱًّ ٸجن مفج

ٌىيث ٩ًنٍ أن ٸپ ن٥ًٌجس ٨ٽم  ٩يج ثټٙفٌق من نجـٌز ألٌَ،  ثټصجًًمٌز ٍض مٍٜ

َثشي ٌممٌ ٌز ثٖضؽصم٩جس ثْضٿ   ج ثټصجًًمٌز.ثَضؼصمج٧ مج ىٍ إَض ش٩دري ؼيل ٨ن لٍٙ٘

ٌخٍ ٨٘ض ٌؼً         ٌثټ٩جټم ثټ٩ ٌثټصٍ ش٩ٌٯ ثٖضف٢ٌ  ٰدجټنّدز ټدٽوثن ثټ٩جټم ثټعجټغ؛ 

ًثِز ثٖضؽصم٪، خمج  . إن ىيث ثټ٩ٽم، ٌإن ٸجن ىوًٰ ثْضٸجهًمٍ ثټ٩ٽمٍ ىٍ ه ثټمٍٙٗ

ٌألٌَ م٩صٽز؛ ٰئنً  ٍثىٌ ٘فٌز  ٍثس ٤ٌ ٌث ٌشٱج٨ُضس ٌإٰ ًفصًًٍ من ٨ُضٴجس 

ٍٿ ٨٘ض أ ٌٰز شرتؼم ًَؤ خجټ٬ٌم من ىټٺ، ًٵ ٌم٩ٌ نّجٳ شفٽٌٽٌز شٱّريًز، من٥مز 

ٌټٌور ٤ٌٌٯ  ٍثىٌ ثَضؼصمج٨ٌز، ثټصٍ ٸجنض  ٌخٌز ټٽ٥ ًثس ثٖضؽصم٩جس ثټ٭ ٌشٍٙ

ٌثؼصمج٨ٌز لج٘ز َض ًٙق من١ٵٌج إِٵج٠يج ٨٘ض  ٌهًنٌز  ٌشجًًمٌز  ٍټٍؼٌز  إًوً

٨ٌٍز شجًًمٌز مصدجًنز.   ٍثىٌ ٍض ٬ريىج من ثٖضؽصم٩جس ٌٍض ٤پ ٤ٌٌٯ ن  ٬ريىج من ثټ٥
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ٌټٌو ثټٙوٰز، ٌإنمج ىٍ نصٌؽز           ٨ٌٍ ثټدجـغ خجٖضٕٹُضس ثَضؼصمج٨ٌز ټٌْ  إن 

ٍثىٌ ثؼصمج٨ٌز ممصٽٱز. ٌإىث  ٥ً من ٤ ٌخني مج ًُـض ٌثخ٢ ٸدريًن، خٌنً  ٌش ثـصٹجٷ 

ِٽمنج خييو ثټٱٹٌر ٰئننج نٙپ إٗض ٰٹٌر ألٌَ شصمعپ ٍض ٸٍن ثټدجـغ ًؽو نٱًّ 

مٌمٌج خ ٌظٌٵج ـٌ ًشدج٠ج  ٌشد١ج ث ٍټٍؼٌز م وً ٌخجټصجيل خجًٔض جٖضؽصم٪ ثټيي ٩ًٌٖ ًٌٰ. 

ًثشً ٨ن ىيو ثټفٌجر.   ثټّجبور ثټصٍ شن٩ٖ شٍٙ
 

٧ٍ خفعً أٌ مج          ٌمٍٜ من ىيث ثٖضن١ٽٶ، ًمٹننج ثټٵٍٻ أن ثټٵ٩ٌ١ز خني ثټدجـغ 

ٌر  ٍټٍؼٍ ټٌْ إَض ـجټز شمنٍ شصٍٳ ثټنٱْ إټٌيج، أٌ ىٍ ٰٹ وً ًّمى ثټفٌجه ثًٔض

ٌټزشفٵٌ مٌعجټٌز ًّصفٌپ ٌمفج شؽٌّوىج ش٩و خجبّز. ىټٺ أن ثټدجـغ  خجبّز ٵيج 

 ٧ٍ ثَضؼصمج٨ٍ ىٍ نٱًّ ثټٱج٨پ ثَضؼصمج٨ٍ خٹپ أخ٩جهو، ًنومؾ ٍض ثټ٥جىٌر مٍٜ

ٌٸٽمج شٕٹٽض ٨ُضبٶ  خفعً ثنومجؼج ًٹرب ـؽمً ٸٽمج ٠جټض مور ثنومجؼً ًٌٰ، 

٨ٌيج،  ٍث٠ٲ  ٌأًن٩ضٌثمصوس ؼي ٨ٌ ز أٌ م٩ٌنز، ٴو شٹٍن ِٽدٌ إنّجنٌزٌٰيج مٕج٨ٌ 

ٍثٴ٪ ىيو ثټ٥جىٌر ٨٘ض ـو ش٩دري  ثًؽجخٌز خفّذ ثن١دج٧ ثټًٍٙر ثټيىنٌز ټ

ٍمج ټٌْ ٰٵ٢  ٦ ثن١دج٧ أ٨مجٻ ٨ٽمجء ثَضؼصمج٧ ٨م ٌټيټٺ نُـض ثټصٱج٨ٽٌني ثټٌمًَني، 

ٍث ًٵصن٩ٍن  ٍنيج، أٌ ٨٘ض ثْضٴپ ثټصٍ ٸجن ٍث ٩ًجًٕ ٍټٍؼٌج ثټصٍ ٸجن وً خجټٱٽّٱز أٌ خجًْض

ٌثټٽٌرب  ٩ٌز  ٌثټٍٜ ٍر خيج ٸجٖضجًٸٌّز  ٌثس مٙوًىج ٴ ثټٌز، خپ أًٝج ثِصٵدجټيم مؤظ

ٌر  ٌىٹيث ًٹٍن ًٌصٹٌُ ثټدنجء ثٖض٩ٌٍض خجـصٹجٷ ثټدجـغ خجټ٥جى ثټ٥جىٌر نٱّيج. 

ٌثټدفغ ثٖضٌوثنٍ. ٍټٍؼٌز  ٌ ز، مج ًينٍ ؼوټٌز ثټن٥ًٌز ثټٍِّ  ثٖضوًٌِ
 
ٍټٍؼٌزثْضىوثٯ  إن         وً من أل١ٌ ثټ٩ٵدجس ثټصٍ ش٩رتٛ ٠ًٌٶ ٨ٽم ثَضؼصمج٧  ثًٔض

ٍټً إٗض أهثر ٌ  ٌشف ٌخني أهثء ميمصً ثټ٩ٽمٌز  من أل١ٌ ثټّٽدٌجس ثټصٍ شفٍٻ خٌنً 

ز ٌلومز أىوثٯ مفوهر ِٽٱج. ټٵو ثِصموٿ ٨ٽم ثَضؼصمج٧  ټصفٵٌٶ ٬جًجس ممٍٙ٘

ٍټٍؼٍٸُّضؿ  ٌثٛ إًوً ٍثً شنأ ْض٬ ٌهلپ ٍض ثټف ٍټٍؼٍَ ٨ن ثٖضؽجٻ ثټ٩ٽمٍ،  وً  ثًٔض

ٌأِمجيل. ثټٹدري ثټيي ًوًٌ خني ثٖض٩ّٹًٌن ثټٹدريًن ثټٕ ٌخٍ ثټ ٌثټ٭ ٨ٍٍ ثٖضجًٸيس  ٌ

ٍث من ٨ٽمجء مفجًوًن أټٵو ثنفجٍ خ٩ٞ ٨ٽمجء ثَضؼصمج٧ إٗض  ٍټ ٌشف ـو ٠ٌٍض ثټرصث٧ 

ٌثءإٗض م٤ٍٱني  ٍٰيم ټمومز ثْضىوثٯ  إؼ ٌٸٕ ٍظيم  ٍث ٴّمج ٸدريث من خف ٌٴٱ أ

ٌث خصفٵٌٵيج ٨ٌٍز ثټصٍ نجه  .(1)ثټٌّجٌِز ممج ثٰٵوىم ثٖضٍٜ

                                                           
، الطبعة الرابعة، ادلعهد العادلي للفكر ماعي بين الوضعية والمعياريةمنهج البحث االجتزلمد زلمد أمزيان:  (1)

 .:88، ص?900اإلسالمي، الواليات ادلتحدة األمريكية، 
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ٌثَضؼصمج٨ٍ إن ثټ٭ٍٗ ٍض ٨مٶ ىيو ثٔض        ٍټٍؼٌجس؛ ًعدض ټنج ٰٕٽيج ثټٌّجيس  ًوً

ٌثمدريًٵٌج ممج ًفصم ٨٘ض ثټدجـعني  ٍثىٌ منيؽٌج  ًثِز ثټ٥ ٌه لج٘ز ٍض م٩جټؽز 

ٌنصجبؾ ٨مٽٌز ًمٹن ش١دٌٵيج  ثٖض٩جرصًن ثټٹٕٲ ٨ن خوًپ ًأشٍ خنصجػ ٰٹٌي ِٽٌم 

ٌټٌْ ٸُضمنج ىيث شٽمٌفج ټ٩ٽم ثؼصمج٧ إِ ُضمٍ ټفپ ممصٽٲ ثٖضٕٹُضس ثَضؼصمج٨ٌز. 

ٍنً َض ًٌشٹَ ٨٘ض  ق. ٸ ٌن٥ًٌز ٌإنمج ىٍ من خجح إظدجس ثنً ثٖضنيؾ ثْ٘ض منيؽج 

ٍثىٌ ٌإنمج ىٍ ثټدوًپ  ًثِز ثټ٥ ٍ ٍض ه ٰٽّٱجس مجهًز خفصز شيمپ ثټؽجنذ ثټٌـٌ

ٍ ثٔضټيٍ ثټيي َض ًمٹن ثټصٕٹٌٺ ٍض مٙوثٴٌصً ٸمٙوً  ٍنً ٩ًصمو ٨٘ض ثټـٍ ثټصمعپ ٸ

ٌثټ٩ٵپ ثټدرشي ټ ٍثُ ثٖضمصٽٱز  ٍثنديج ثٖضجهًز٨ٌ٘ض ثټف ج٠ز خؽ ٌثٔـض ٍثىٌ   .ٱيم ثټ٥
 

٧ٍ ٨ٽمٌز ٨ٽم ثَضؼصمج٧ خجس ١ًٌؿ إٔٹجټٌز ٸربَ ًوًٌ          ټيټٺ، ٰئن مٍٜ

ٌىٍ ٬جًصً ثټٵٍَٙ ثٖضصمعٽز ٍض شفٵٌٶ  جٌِز ثٖضّنور إټًٌ  ٍثىج ـٍٻ ثٖضيمز ثِْض ٰف

ٌثټعٵجٍض ًعدض ؼ ٍثٴ٪ ثَضؼصمج٨ٍ  ٌمج أن ثټ ٽٌج ـٌجر أٰٝپ ټٽمؽصم٪ ثٔضنّجنٍ، َِض

ٌمن ظم إلٱجٴً ٍض شفٌٙپ ٬جًصً. ثټّشء  َبٌز،  ٰٕپ ىيث ثْضلري ٍض شفٵٌٶ أىوثًٰ ثټؽ

مز ثِضنٌز ثټصٍ ٩ًجنٍ منيج ٍض ؼپ  ٨ٌمٶ ثٍْض ٌه  ثټيي ًّمق خجټٹٕٲ ٨ن ـو

ٌشٕد٪ من ـٵٽيج ثٖض٩ٌٍض ٌإ٠جًىج  ُضمٌز خمج ٌٰيج شٽٺ ثټصٍ نٕأ ٌٰيج  ثٖضؽصم٩جس ثِٔض

ٌټةٺ ثٖضص٩ٙدٍن أن ىنجٷ ٌٸعريث ًٵٍٻ ؼٍن ًٸْ: " ثٖضنيؽٍ.  ؼوث مج ًٱرتٛ أ

ٌمصٱٶ ٨ٽٌيج ًمٹن أن نأليىج من ثټ٩ٽمجء ثټ١د٩ٌٌني  ور  ٨ٍز مدجها مـٍ مؽم

ٍٴض ټٌَهثه ٨ٽمجء  ٌىيو ٌؼيز ن٥ٌ ِجىؼز. ٰٵو ـجن ثټ ٌن١دٵيج ٨٘ض ثٖضؽصم٪. 

ٍٿ، ٌٖضج ًمٹن أن ًٵومً ثٖضٕص٭ٽٍن  ٌثىن. ٍض ٰٽّٱز ثټ٩ٽ ٪ ثټ ثَضؼصمج٧ م٩ٌٰز خجټٍٜ

ٌټةٺ ثټيًن ١ًٽدٍن منيم شٱّريث ټٽمنيؾ ثټ٩ٽمٍ.خٱٽّٱز   ثټ٩ٽم ْض
 

٪ مدجها           ٌٴض مج ٨٘ض أنيج شص٩ٽٶ خٍٜ ٍٿ ٍض  ٌٴو خوس مٕٹٽز ٰٽّٱز ثټ٩ٽ

ٌټٹن ىيو  ًنصيج خمن١ٶ ثټربىجن ثټٵٌجيس،  ٌثبٍ ٨٘ض نفٍ ًّمق خمٵج صٵ ثٖضن١ٶ ثَِض

ٍث٩ٜ ٌټض، ٰمج ًمٌَ ٰٽّٱز ثټ٩ٽم ثَضمدريًٵٍ ثٖض٩جرص ش جٿ  ٌمن ثٖضّٽم ثًْض َثبو... ً ثټ

                                                           
 إن الرؤية اإلسالمية ال تقصي الطرائق ادلنهجية الغربية، وال حتصر البحث االجتماعي فيما ىو ملموس ومادي

 كمصادر لو.  شعلى الوحي اإلذلي والواقع ادلعاي فقط، وإمنا يعتمد ادلدخل ادلنهجي اإلسالمي
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ٌثىني ثټ٩ٽم ثَضمدريًٵٍ َض ًمٹن أن ًٹٍن ټيج ثټٌٵني نٱًّ ثټيي ًؤهي إټًٌ  أن خً خ

 . (1)ثٖضن١ٶ ثټٵٌجيس"
        
ٍث٨و           ٍثس ٴ ٌٸيث ل١ ٍټٍؼٍ،  ٌ ٌثً ثټصًٍٙ ثټوًٌٸجًمٍ ټٽدفغ ثټٍِّ ٩ٰ٘ض ٬

ؽًٌدٍ ثٴصٱجء ْضظٌ ثٖضنيؾ ثټصٌٕةٍ ىٌ ثټ١جخ٪ ثټٹمٍ ثټؽجٯ )خص١دٌٶ ثٖضنيؾ ثټص

ٍټٍؼٌز  ٌ ٍٿ ثټ١د٩ٌٌز( ثٖضّصموٿ ٍض ـٵٍٻ ثٖض٩ٌٰز ثَضؼصمج٨ٌز )ثټٍِّ ثټ٩ٽ

ٍټٍؼٌز( ٤يٌس ثشؽجىجس م٩جرصر  منيج مج ٩ًٌٯ خجټدوثبپ ثټصن٥ريًز  -ٌثټٌّٹ

ًثس  ٌثټصٌج دٹز ثټ٩ُضٴجس  ٌثټصٱج٨ٽٌز ثټٌمًَز ٌٔ ٌثټن٨َز ثټيًًز )ثټٱ٩پ(  ٍٸٌز  ٌثټّٽ

٨ٌٽم ثؼصمج٧ ثټنّ ٌثټفوثظزثټنٵوًز... ، ًِمض ًؤًز ؼوًور ټٽ٩جټم ثَضؼصمج٨ٍ -ًٍز 

ٌأ٨جهس ثټن٥ٌ  ٍض ثٖضّجبپ ثټصن٥ريًز  –ٌٰٶ ىيو ثټٌؤًز ثټؽوًور  –ثٖضف٢ٌ خنج، 

ٍث٨و ثٖضنيؽٌز، ثټصٍ ًؽذ ٨٘ض ثټدجـغ أن ًّرتٔو ًٌصٵٌو خيج ٨نو شنٱٌي أي  ٌثټٵ

٨ٌٍز خفغ مٌوثنٍ، آليًن خ٩ني ثَض٨صدجً أىمٌز ثټفٌجه ثټ٩ٽمٍ ثټصٍ شٵصٌٝ يج مٍٜ

ٌىٍ ٴٝجًج -ثټدجـغ -ىيث ثْضلري ٌىنج أٸوس ٨٘ض ٴٝجًج أِجٌِز شم إ٬ٱجټيج ِجخٵج،   .

ٱيمج ٠ٌٰجن ٰج٨ُضن ٍض ٨مٽٌز  ٍثء، خٍ٘ ٌثٖضدفٍط ٨٘ض ـو ِ شٌشد٢ أِجِج خجټدجـغ 

ٌثن  ٌمؤظ ٌثِصمُٗض  -ٌخٕٹپ ٸدري ؼوث-ثټدفغ،  ٨٘ض شٍؼًٌ أىوثٯ ثټدفغ 

ٍثٴٲ نيٸٌ ٨٘ض ِ ٌمن ىيو ثٖض  دٌپ ثٖضعجٻ َض ثټفرص مج ًأشٍ:نصجبؽً، 

 ز، ٰميمج لٽٶ » :ؼجًٌٰنٹپ ٌٍمُضؤو ٍث ٨٘ض ثِصموثٿ ثٖضٵجخٽز ثٖضٱصـٍ شفٱ٥

ٍٴٲ ثټصٱج٨پ أظنجء ثٖضٵجخٽز  ٌخني ثٖضدفٍط، ٰئن م ثټدجـغ من ٨ُضٴز أټٱز خٌنً 

ٌش٩دريثس – ٌثټفٌٸجس ثټؽّمٌز  ٽٍح ثټٽ٭ٍي  خمج ًصٝمنً من ثلصُضٯ ٍض ثِْض

 ٌ شٵٌو ىيو ثټ٩ُضٴز، ًٌؽ٩پ ٸُض منيمج -ثٖضدفٍطثټٍؼً خجټنّدز ټٽدجـغ 

ًثبً  ٌآ ٍمجس شص٩ٽٶ خ١د٩ٌز ثِضلٌ،  ًث من ثٖض٩ٽ ٩ًّى ْضن ًٹٍن ٨ن ثِضلٌ ٴو

 (2)« ثټٌّجٌِز ٌلٽٱٌصً ثَضؼصمج٨ٌز...

 ٍَش ٍثىٌ ثَضؼصمج٨ٌز من ثٖضٱجىٌم ثټ٩جهًز ثټصٍ » ٍض ن٥ٌو :ثټٱٌه ٔ شصٹٍن ثټ٥

٨ٌن خ٩ٝيم ثټد ٌثه ٨ن ثټ٩جټم،  ٍنيج ثْضٰ ٍمٌز.  ٩ًٞٹ لُضٻ ـٌجشيم ثټٌ

ٍء ثټٌٙج٬جس  ٨ٌنومج ٫ًٍٙ ثټدجـغ ٌ٘ج٬جشً ثټٱٹًٌز ٰجنً ًٵٌميج ٍض ٜ (

                                                           
، ترمجة وتقدمي: زلمد اجلوىري وآخرون، مشكالت أساسية في النظرية السوسيولوجيةجون ركس:  (1)

  =:،ص: :<@8اإلسكندرية منشاة ادلعارف، 
ارف، القاىرة، الطبعة األوىل، دار ادلع، علم االجتماع بين االتجاىات الكالسيكية والنقديةامحد زايد:  (2)

 <;;، ص: 8?@8
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ٌمن ظم  ٌنجبً.  ٢ ٴ ٍنيج ثٔضنّجن ثټيي ٩ًٌٖ ـٌجشً ثټ٩جهًز ٌِ ثټصٍ ًٹ

 ثټٌٙج٬جس ثټٱٹًٌز ثټصٍ ًٵوميج ٨ٽمجء ثَضؼصمج٧ مج ىٍ إَض ٌ٘ج٬جس من

ٌىٍ ٌ٘ج٬جس  ٍنيج ثټٱج٨ٽٍن ټٌٙج٬جس ٨ٰجمز ثټوًؼز ثټعجنٌز،  ٌهًز ٸعرير ًٹ

 .(1)« ٨٘ض مسؿ ثټفٌجر ثَضؼصمج٨ٌز(

 پ إٗض ثټٱيم »أن  ىىذ إٗض: مجٸْ ٌٰرب ٨ٽم ثَضؼصمج٧ ىٍ ثټ٩ٽم ثټيي ًصٍ٘

پ إٗض شٱّري ٌآظجًو،  ثټصأًٌيل ټٽٱ٩پ ثَضؼصمج٨ٍ من ثؼپ ثټصٍ٘ ٌثو  ِددٍ ٖضؽ

٩نى ثټٱ٩پ ًٹصّذ ٘ٱز ثَضؼصمج٨ٌز من لُضٻ ثٖضٌثټيي ًيىذ أًٝج إٗض أن 

ٌثه ًثِز (2)«ثټيثشٍ ثټيي ًٝٱًٌ ٨ٽًٌ ثْضٰ . ـّدً ًمٹن ثټٵٍٻ أن ه

ٍٿ  ثټصؽم٩جس ثَضؼصمج٨ٌز ًمٹن أن شفٵٶ ٌٔةج َض ًمٹن شفٵٌٵً ٍض ثټ٩ٽ

ٌش١جخٶ  ٌثټيي ًفٍٻ هٌن شمجظپ  ٌثه  ٌىٍ ثټٱيم ثټيثشٍ ټّٽٍٷ ثْضٰ ثټ١د٩ٌٌز، 

ٌثٔضنّجنٌز.  ثټٹجبنجس ثټ٩ًٍٝز 

 ٍثًو ٌح ثټصن٥ري أٌ ثټصٱٹري مج ىٍ إَض إن أي رضح من رض» :أـمــو 

ٍټٍؼٌز ًثس أًوً ٍثٴ٪ من شٌج ٍثٴ٪ خنجبٍ م٩ني خمج ً٭ٽٲ ىيث ثټ  . (3)«ثن٩ٹجُ ټ
 

ٍثمپ نيٸٌ من أىميج         ٌٍض ث٨صٵجهنج أن ثټّدذ ٍض ىټٺ ًٌؼ٪ إٗض ثټ٩وًو من ثټ٩

ٌثټٹجٌٰز ٨ن ثټٹٍن  ٨ؽَ ثټ٩ٵپ ثټدرشي ٨ن شفٌٙپ ثٖض٩ٌٰز ثټٕجمٽز ثټٙفٌفز 

ًثٷ شفوًو ثټرتثخ٢ ٌثټ١د٩ٌ ٨ٌوٿ ثټٵوًر ٨٘ض ٰيم ٌإه ٌثٔضنّجن،  ٌثٖضؽصم٪  ز 

ٍه  مجن خٍؼ ٌثټصٹجمپ ثٖضن١ٵٍ ٍض مج خٌنيج. ثټّشء ثټيي ًص١ٽذ رضًٌر ثًٔض ٌثَضشّجٳ 

ٍثٴ٪  ٌمصٹجمُض ثټ ًثس ثټدرش من ٔأنيج أن شٵوٿ شٱّريث ٔجمُض  م٩ٌٰز شصؽجٌٍ ٴو

 ثَضؼصمج٨ٍ.
 

         ٍ ٌخ ٌث٨ٍ؛  ٌثټو دجح  جهر٘ٱنج خجـعني مّٽمني؛ ٰجنً ًص٩ني ٨ٽٌنج ٌټييو ثِْض  ثٔٔض

ٍهىم ثٖضص٩ٽٵز  جهر خؽي ٌثٔٔض ٌثؼصيجه خ٩ٞ ٨ٽمجء ثَضؼصمج٧ ثټ٩ٌح،  خمّج٨ٍ 

ٌمنً شأٌِْ ثٖضولپ  ثٔضنّجنٌزخصأٌ٘پ ثٖض٩ٌٰز  ٌټز أِٽمصيج،  ٌمفج ٌثټ٩ٽمٌز 

ُضمٍ ٍء  ثِٔض ٨ٌٍز ٍض ٜ ٍث٘ٱجس ن ٍثىٌ ثَضؼصمج٨ٌز، ـٌغ ًصمٌَ خم ًثِز ثټ٥ ٍض ه

ْ ثټ٭ٌدٌز، ٌإن ٸجن ىيث شٱٌه  ٌمٌؼ٩ٌصً ىثس ثِْض ٬ري  ثْضمٌمن١ٽٵجشً ثټصًًٍٙز 

                                                           
 أمحد زايد: ادلرجع السائق. الصفحة نفسها.  (1)
 .?8;امحد زايد ، مرجع سابق، ص: (2)
 988ادلرجع نفسو، ص:  (3)
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ٌمٌٍٰٛ ـصى ټوَ ثټٹعري من ثټدجـعني ثټ٩ٌح  مٵدٍٻ ټوَ ثٖضن١ٶ ثټ٩ٵُضنٍ، 

 ٌثٖضّٽمني. 
  
ٌخٍ منيج          ثن١ُضٴج ممج ِدٶ، شمعپ ثٖضوثلپ ثٖضنيؽٌز ٍض ٨ٽم ثَضؼصمج٧ )ثټ٭

ُضمٍ َضس (،ٌثِٔض ٌمؤرشثشيج ثٖض٩ربر ٨ن شٽٺ ثٖضن١ٽٵجس، أٌ  ٌمّٽمجشيج ثٖضوټ ٌأخ٩جهىج 

ٗض، ثټصٍ  ْ ثټصن٥ريًز ثٌْض ٌثِْض ٍٻ ثټصًًٍٙز ثټ٩جٸّز ټٽٌؤَ ثټٱٹًٌز،  ىٍ شٽٺ ثْ٘ض

ًشدج٠جشيج خ٩نجرص  ٍء ث ٍټٍؼٌز ټٽ٥جىٌر ثَضؼصمج٨ٌز، ٍض ٜ ٌ شٍؼً ثٖض٩جټؽز ثټٍِّ

ٍثؼوىج ٤ٌٌٌٯ نٕأشيج ٸٹپ.  ش
 

ُضمـٍ -ظجنٌج  :(1)ثٖضولپ ثٖضنيؽٍ ثِٔض

ٍثٴ٪،         ٍ ثٔضټيٍ ٌ ثټ ًّصنو ٍض ٌ٘ج٬ز ن٥ًٌجشً إٗض مٙوًًن ټٽم٩ٌٰز ىمج: ثټـٍ

ًثِز  ٍثُ م٩ج. ًنيٞ ٨٘ض أِجُ ه ٌثټف جبٽً ٍض شفٌٙپ ثٖض٩ٌٰز ىمج: ثټ٩ٵپ  ٌِ

ٌه  ٌخٍ خٹپ ثشؽجىجشً، ٍض ـو ٌثټٙ٭ٌَ، ًٌّصٱٌو من ثٖضولپ ثټ٭ وثس ثټٹربَ  ثټـٍ

ص٩جًر  ٌٴجخٽٌز ثَِض ٨ٌٍز ثټ٩ٽمٌز  جٌِز. ثٖضٍٜ  مج ټم ش٩جًٛ ثٖضن١ٽٵجس ثټصًًٍٙز ثِْض

ُضمٍ  ثټصجټٌز: منيؾ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ خصعدٌصً ټٓضمًٍ(2)ټٵو أ٘پ ثټٱٹٌ ثِٔض

 .جٌِز ټٹصجخز ثټدفغ ٍث٨و ثټ٩جمز ثِْض  إًِجء ثټٵ

  ٌثټصٍ ش٩صرب ه٨جبم أِجٌِز جټٌذ ثټ٩جمز،  ٌثِْض ٹجٿ ثټ٩جمز،  إًِجء ثْـض

 ٌأ٘ٽٌز ټدفغ ثټ٩ٽمٍ.

  ٍث٨و ثټدفغ ٌثټٕٹٽٌز.إًِجء ٴ ٨ٌٍز   ثټ٩جمز ثٖضٍٜ

  ،ٌثټ٩ٵُضنٍ ثټّٽٌم ٍض شٵٌٌم ثټنصجبؾ ٍث٨و ثټصفٹم ثٖضنٝد٢  إًِجء ٴ

ٌثټٍؼوثنٍ ثټ٩ج٠ٱٍ. ٍثىٌ ثټصؽٌه ثټٕميص   خ٩ٌوث ٨ن ٤

  ٌثِصمُٗض ٌأِجنٌو ؼم٪ ثٖضجهر ثټ٩ٽمٌز،   ، ٍث٨و ثټٱٌٌٛ إًِجء ٴ

ٌثټٌٙج٬ز. ٌثټدفغ  ٍثىٌ ثټ٩ج٠ٱز ٍض ثټصٱٹري   ثټنصجبؾ خ٩ٌوث ٨ن ٤

                                                           
الثانية، إلسكندرية، دار ادلطبوعات  الطبعةنحو علم اجتماع إسالمي، : زكي زلمد إمساعيل: لالستزادة: انظر (1)

 .??@8اجلديدة، 
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 ًِجٌِز.إ ٍث٨و ثټصأٌ٘پ ثټعجخض ٖضنجىؾ ثټدفغ ثِْض  جء ٴ
 

ٌمٍؼيجشيج          شمصٽٲ ٨نيج ٍض  -٨نو ثټ٩ٌح–إن مفوهثس ىيو ثٖض٩ٌٰز ثٖضصمٌَر 

ٌىټٺ ْضنيج َض شو٨ٍ ىټٺ شفض ١٬جء  ثټ٭ٌح من ـٌغ أىٽٌصيج َضن شٹٍن ٨جٖضٌز، 

 ٍ ٌثټصٵنٌز ثٖضؽٌهر، خپ َضن أِجُ م ؼيجشيج ىٍ ثټ٩ٍٖضز ثټ٥ٌٌٰز، ثټفٌجه ثټ٩ٽمٍ 

ٌمص٭رير، ٰيٍ ٨جٖضٌز  ٌنز  ٌثًٰ م ٌأ٠ جمپ،  ٍ ثٔضټيٍ. مفًٍو ظجخض، ٨جٿ ٌٔ ثټـٍ

ٌجس.. ) ٨ٍدز ٖضمصٽٲ ثټمٍٙ٘ ج مّص ــى خً نـٍ ٔـ٧ٌ ټٹم من ثټوًن مج ٌ٘

َض  ٍث ثټـوًن  ٨ٌٌىس أن أٴٌم ٌمٍىس  ٌثىٌم  ٌنج خً إخ ٌمج ٌ٘ ٌنج إټٌٺ،  ٌثټــيي أـٌ

ٍث ٌټٹنيج َض  (...ٰيــ42ٍ( )ًٍِر ثټًٍَٕ: آًز:شصٱٌٴ ٍنج ټٽ٩ٵپ  إىن، شٵٌم ٌ

ثَضنََضٳ  شفرص ثٖض٩ٌٰز ٍض ثٖضفٍُّ خپ شٽَميج مٙٱجر ألُضٴٌز ٨جمز، شٵٌٌيج من

ٌى. ًٵٍٻ ش٩جټـى: ٍث)ٌثټٕي ٌٴدجبپ ټص٩جًٰ ٍخج  ٌثس:(ٌؼ٩ٽنجٸم ٩ٔ  (1)(.49آًز: )ثټفؽ
ق لٙجبٚ ثٖضوثلپ ثټٹربَ ٍض ٨ٽم ثَضؼصمج٧ 1ثټٕٹپ ًٴم ) ًٍٜ ) 

 
 جـعزثٖضٙوً: إ٨وثه ثټد

                                                           
 ل دليو وآخرون: مرجع سابق.فضي  (1)
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ُضمٌزٸمج ًٹجه ًٹٍن ثٖضنيؾ ثَضنصٵجيل )ثټنٵيل( منيؽج لج٘ج خجټفٝجًر           ، ثِٔض

ٍظٌٶ  ٌثټص ٌثټنٵپ  ٌثًز  ٍثخ١ً ٍض ثټٌ ٌث ٜ وه ٌٴو أ٘ٽً ٨ٽمجء ثټفوًغ، ـٌ نجه" ، ٌثِٔض

ٍٻ  ٌٸٕٲ مج ٴو  إٗضٌىوًٰ ثټٍ٘ ٌثټّنو،  شفٵٌٶ ٘فز ثٖضًٌٌجس من ؼيز ثٖضصن 

ٌثٌي أٌ شو ٌثٖضنيؾ ثټنٵيل، ثټيي ثخصو٨ً ثٖضّٽمٍن ًٽفٵيج من ٬ٱٽز ثټ ټًٌّ أٌ ٸيخً، 

 ألٌَمؽجَضس  إٗضثٖضًٌٌز ٨ن ثټٌٍِٻ )ٗ( لج٘ز، ظم ثمصو  ثٔضلدجًټصٙفٌق 

ٍث٘ٱجس ثټ٩ٵٽٌز ٰفّذ)...(خپ  ٌثټصجًًن...َض ًٹصٱٍ خٝد٢ ثٖض ٌثټٽ٭ز  ٸجټصٱّري 

ٍثخ٢  ٍث أىمٌزَض شٵپ  ألًٌَٝ٪ ٜ ٍث٘ٱجس ثټ٩ٵٽٌز، إى ًٌٸَ ٨٘ض ثټؽ نذ ٨ن ثٖض

ٌىٍ ثټيي ٩ًٌٯ ٨نو ٨ٽمجء ثټفوًغ خ٩ٽم ثټؽٌؿ  ٌثْضلُضٴٌز ٍض ثټدجـغ،  ٍٸٌز  ثټّٽ

 .(1)ٌثټص٩وًپ"

 

ٍټٍؼــٍ( 2 ٌ  ثٖضنــجىؾ ٰــٍ ثټدفغ ثټٍِّ

 
ٌٸجن أٌٻ          وًس ٨ن ثٖضن١ٶ،  ٌټٌور مدجـغ ٰٽّٱٌز ٌ٘ ټٵو ؼجءس ٸٽمز ثٖضنجىؾ 

ً ثټٱٽّٱٍ ٨ن من ندً إٗض ىيث ثټ٩ٽم ثټٱٌٽٍّٯ ثْضٖضجنٍ ٸجن٢. ًٵٍٻ َض َضنو ٍض ٴجمٍِ

ٌمٌوثنج أِجٌِج من  َثء ثٖضن١ٶ،  َءث من أؼ ثٖضنيؾ:" أن منجىؾ ثټ٩ٽم ش٩و ؼ

ٌأن شٹٍن (2)مٌجهًنً . ٩ًٌصرب ثٖضنيؾ ىٍ ثټ١ًٌٶ ثټيي إىث ـوه من ٴدپ ثټدجـغ َضخو 

ًثبً ٰٽّٱز،  ٌشصٝق ٰٽّٱز ثٖضنيؾ خجٔضؼجخز ٨٘ض ثټّؤثٻ ٖضجىث ًمصٽٲ ثټدفجط أٌ من ٌ

ٍثـو؟ًصٱٵٍن  ٧ٍ ثټ ًمصٽٲ ثټدفجط ًٌصٱٵٍن ـّذ  ٍض ثټص٩ٌٯ ٨٘ض ثٖضٍٜ

ٌثټّدپ ثټصٍ  ٌثٔض٠جً ثٖضٌؼ٩ٍ ټٹپ منيم،  ًثبيج،  ٌثټٱٽّٱجس ثټصٍ من ٌ ٍثٌٜ٪،  ثٖض

 ،٧ٍ ٌټييث شّصمو ٰٽّٱز ثٖضنيؾ من ٰٽّٱز ثٖضٍٜ ٍنيج ٍض شفٵٌٶ ثْضىوثٯ.  ًصد٩

ٍثن، م ٌجء خجْضټ ٧ٍ، ٸمج شٙدٮ ثْٔض ور ٌٰٙدٮ ثٖضنيؾ خٱٽّٱز ثٖضٍٜ مج ًؽ٩پ ـٌ

٨ٍٍ  -مج ٩ًصرب ثٖضنيؾٸ-...(3)خٌنيمج ټوًؼز ٩ًٙذ ٨ٽٌنج ثټٱٙپ خٌنيمج ىٍ ثټ

ٍثس ثټصٍ شصد٪ من ثؼپ ثٸصمجټً  ٌخجټم١ ٨ٍٍ خٱٽّٱصً  ٧ٍ، من لُضٻ ثټ خجٖضٍٜ

                                                           
 .@=9زلمد زلمد أمزيان: مرجع سابق، ص  (1)
منهجية العلوم اإلنسانية بين االتجاىات الكالسيكية والمعاصرة، ديوان المطبوعات زلي الدين سلتار:  (2)

 .@?@8باتنة،  ، الجامعية
 .<;، ص: @@@8، القاىرة، مكتبة مدبويل، فلسفة مناىج البحث العلميعقيل حسني عقيل:  (3)
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ص٩ٌجح ثټؽوًو، ٩ًٌّى ټٽٹٕٲ ٨نً...خپ  ٌثٖضنيؾ ىٍ ثټيي ًٹٍن ٴجخُض َِض ٌشدٌجنً.. 

ٌشٵدز ثٖضنيؾ ًند٭ٍ أن ًٌشد٢ خجټَمن، ټ ٨ٍذ ثٖضّصٵدپ، ًٌص١ٽ٪ إٗض آٰجٴً ثٖض ٹٍ ًّص

 )أي أن شٹٍن ثٖضنجىؾ ىثس أىوثٯ ش١ٽ٩ٌز(.. 
 

ٌټٌّض م١ٽٵز معٽيج ٍض ىټٺ معپ             ٌث خجټيٸٌ أن ثٖضنجىؾ نّدٌز  ٌؼوً

ٌثټص٭ريثس  ٍٴجشً  ٌأًٝج خم٩ ٍثمپ ثټص٭ري ثَضؼصمج٨ٍ،  ثټن٥ًٌجس، إى شصأظٌ ٨جهر خ٩

ٍثمپ ٨ور أىميجثَضؼصمج٨ٌز شفوط نصٌؽز ْض  ٨ٌ  :(1)ِدجح 

 ًثس ٌثټعٍ ٹجٿ ثټفٌٌح  ٌثْـض ٌثْضٰٹجً  ٌىيو شؤهي إٗض ثِصدوثٻ ثټٵٌم   :

 ٌثٖضدجها ثټّجبور.

 ٍٍټٍؼ ٌثټصٹن ًث ىجمج ٍض ثټص٭ٌري ٨ن ٠ًٌٶ ثټصٵوٿ ثټ٩ٽمٍ  : ًٽ٩ذ هٌ

جبپ ثَضشٙجٻ  ٌثٖضٹصٕٱجس ثټفوًعز، ٸمج أِيم ٍض شٵوٿ ٌِ ثٖضمرت٨جس 

ٍثُ٘ضس ّٰيپ ٨مٽٌز ثَضش  ٙجٻ خني ثٖضؽصم٩جس.ٌثٖض

 ثْضلٌَ: من لُضٻ ٨وه من ثٖضؽُضس  ثَضشٙجَضس ثټٱٹًٌز م٪ ثٖضؽصم٩جس

جبپ ثٔض٨ُضٿ. ٌثټٙفٲ ٌٌِ  ٌثټٹصذ 

 ٌثٖضٙٽفني ٌث٠ٌز ٤يًٍ ثټٵجهر  ٌثټن٥م ثټوًمٵ ٍنً من أٰٹجً  ٌمج ًفمٽ  :

ٍٻ إٗض ثْضٰٝپ  ٍه مصمير من ثټص٭ري ټٽٍ٘ ثټفوًعز ثټصٍ َض ش٩رتٯ خجټؽم

ًث ټيج.  ٩ٔج
 

 ىٍ: ٌَـؾ ثټدفغ ثټٹدـٍث٧ من منجىــُضظز أنـىنجٷ ظج ٍمـ٨ٌم

َض صندج٠ٍ -أ صوَضيل/ثَِض  :ثٖضنيؾ ثَِض

ٍٿ شم ثَضنصٵجٻ من ثٖضنيؾ  ثټعًٍر خصأظري       ثټصٍ شمض ٍض ن١جٳ ٰٽّٱز ثټ٩ٽ

ٌثبٍ ٍض ثټدفغ، ٤ٌيٌس شد٩ج ټً ثټ١ًٌٵز  صٵ صندج٠ٍ إٗض ثٖضنيؾ ثَِض صوَضيل/ثَِض ثَِض

ٌثټصؽًٌذ ٍض  ٍٿ خٕٹپ ثټصؽًٌدٌز  صوَضيل ًٵ ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز. ٰجٖضنيؾ ثَِض ـٵپ ثټ٩ٽ

ٌىٍ منيؾ ثټ٩ٵپ ًّصنو إٗض ثٖضن١ٶ.  ٌأٰٹجً من ٘ن٪ ثټ٩ٵپ،  أِجيس ٨٘ض أٌٔجء 

َضس أِجٌِز ظُضط ىٍ: ٴجنٍن ثټيثشٌز  صندج٠ٍ 'ًٌشٹَ ثٖضن١ٶ ٨٘ض مٵ ٌثٖضنيؾ ثَِض

ٌٴجنٍن ٨وٿ ثټصنجٴٞ، ظ ٨ٌوٿ ش٭ريىج،  م ٴجنٍن ثټعجټغ ثټيي ٩ًرب ٨ن ظدجس ثټفٵٌٵز 

ٍنني ثټّجخٵني ټٌٵًٌ أنً َض ًمٹن ثټؽم٪  ٌثټيي ًمعپ ًٍ٘ر رش٠ٌز ټٽٵجن ثٖض٧ٌٍٰ 

                                                           
، الطبعة األوىل، دار المنهج بين النظرية والتطبيقراتب قاسم عاشور وعبد الرمحان عوض أبو اذليجاء:  (1)

 .9:-8:، ص: ;900ادلسرية، عمان، 
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ٌنٵٌٝيج ٍٻ إٗض أٌٔجء ؼوًور خجټٌؼ٧ٍ إٗض (1)خني ثټفٵٌٵز  صوَضٻ ىٍ ثټٍ٘ ٌثَِض  .

َضس ثټٱٹٌ ٌٍض مدجها ثٖضن١ٶ ٌثبن ألٌَ ټيج ٨نجرص ٍض مٵ ٌخ٢ ثټ٩ٵپ (2)ٴ ، ٰٱًٌ 'ً

ٌثټنصجب ٌثټصأمپ ثټيىنٍ، خني ثٖضٵومجس  ٌأِدجخيج ٨٘ض أِجُ ثٖضن١ٶ  ٌجء  ٌخني ثْٔض ؾ، 

َبٌجس  .(3)ـٌغ ًدوأ خجټٹٽٌجس ټٌٙپ إٗض ثټؽ
        

ٍمجس ؼوًور. ـٵج        ٍٻ إٗض م٩ٽ ًٌؤلي ٨٘ض ثټٵٌجُ أنً ټم ًعدض ٴٌمصً ٍض ثټٍ٘

ٍهر ٍض ثٖضٵومجس...ٸيټٺ ٰئن ثټٵٌٝز  ٌمٍؼ ىټٺ أن ثټنصٌؽز شٹٍن مصٝمنز أُ٘ض 

ٌٰٛ َض ًمٹن ثلصدجًو ٨جهر، ٰجَضنص٥جً ـصى ًمٍس ثټنجُ ؼم٩ٌج ٔضظدجس أن ثټٹربَ 

ٌثء ٍشٍن ټٌْ خجٔضؼ  .(4)ؼمٌ٪ ثټنجُ ًم
         

ىيث ثټٹُضٿ ًمٹن ث٨صدجًو ٘فٌفج ٍض مؽمٽً ٌإٗض ـو ٸدري، ٠جٖضج أن مٙجهً         

ٌثٴ َضس ثٖضن١ٵٌز ىٍ نٱّيج ٨دجًر ٨ن ثِصنصجؼجس ٰٹًٌز مندعٵز من  ٪ ىيو ثٖضٵ

َض ًصٵدپ  ٌم٩ٌٌٯ ٍض ـٵدز ٍمنٌز لج٘ز َض ٩ًٌٯ ٨ٹّيج،  ثؼصمج٨ٍ/ظٵجٍض ِجبو 

ٌثٖضّٽمز ثْضخوًز خ٩ٌور ٨ن  ٍٴض ثټيي شدٵى ًٌٰ ثټفٵٌٵز ثٖض١ٽٵز  ٍثىج. ٍض ثټ ِ

ٌث ًنٱٍ ٨نيج ىيث ثټؽٱجء ثټيي  ًث آل ًثس ثٖضن١ٵٌز ثٔضنّجنٌز، نؽو ټيج مٙو ثټصٍٙ

ُضمٍ، ٬ًم ثًشٹجٍو ٨٘ض ثؼصيجهثس ًٵٌوىج خً ثټ٩ٵپ ثټدرشي ثټٵجرص. إن ثٖضن ١ٶ ثِٔض

ٌثؼصمج٨ٌز مصدجًنز، أهس إٗض شدجًن ٌؼيجس ثټن٥ٌ ـٍٻ  ثټٱُضِٱز ٍض مؽجَضس ٍمنٌز 

ٍ ثٔضټيٍ ثټيي  ٌثـو ىٍ ثټـٍ ًثشيم من أ٘پ  ثټ٩وًو من ثٖضّجبپ، ٬ري أن ثندعجٳ شٍٙ

٨ٍج، ِجىم ٍىٌ ثلصُضٰجشيم شن ٌآن ثټٹًٌم/ثټّنز ثټندًٍز" ؼ٩پ من ؼ ٍض  ؼّوو "ثټٵ

َضس مصفؽٌر، ش٩صرب  ٌشٵًَميج ٍض مٵ ٌثء ٠ٌٳ ثټدفغ ٨ن ثټفٵجبٶ، َض إٴٙجؤىج  إظ

ُضمٍ  ٍټٍؼٍ ثِٔض ٌ خوًيٌجس ٬ري ٴجخٽز ټٽصفٵٶ ثٖضٌوثنٍ. ټيټٺ ث٨صمجه ثٖضولپ ثټٍِّ

ؽجه  ٍثبو ؼٽٌز، ًٌو٨م مّج٨ًٌ ًٔض صندج٠ٍ" ًفٵٶ ټً ٰ ٨٘ض ىيث ثٖضنيؾ "ثَِض

ٍثنني، ثټصٍ شصفٹم ٍض  ٍثىٌ ثٖضؽصم٩ٌز، ًٌموو خجِضټٌجس ثټصٍ ٌثِصمُٗض شٽٺ ثټٵ ثټ٥

                                                           
 .;;، مرجع سبق ذكره، ص:البحث العلمي االجتماعيعلي عبد الرزاق جليب:  (1)
، الطبعة السادسة، جامعة دمشق، علم االجتماع المنهج وطرائق البحث فيزلمد صفوح األخرس:  (2)

 .980-@90. ص ص:9008منشورات جامعة دمشق، 
 .@88رشيد زروايت: ادلرجع السابق، ص: (3)
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ٌآن ثټٹًٌم  ٍٴض ٍض ثٴرتثؿ ثټفٽٍٻ ثټ٩مٽٌز، ىٍ ِنن أٴٌىج ثټٵ ٌثټ شمصَٻ ټً ثټؽيو 

ٌآنٍ.  ٍض ٴًٙٙ ثټٵ
 

ٌثبــٍ: -ظجنٌج صٵ  ثٖضنيؾ ثَِض

ٌثبٍ...'ٸمنيؾ أنؽ٪ ٍض ثټٹٕٲ ٨ن ثټفٵجبٶ،          صٵ ٌٰمج خٌٍ ثٖضنيؾ ثَِض

ٍه ٨نجرص ٍثهط، ٌخجٔضمٹجن ثٸصٕجٯ ٌؼ ٌثبنج ټٽف ٍثىٌ ٠د٩ٌٌز من لُضٻ ثِصٵ ٤ٌ 

َضس ثټٱٹٌ ج ٨ن مٵ ٌمن لُضٻ ثټصؽًٌذ ٨ٍٜ ٥ز ثٖضدجرشر،  . ٰيٍ (1)ٌمن لُضٻ ثٖضُـض

َبٌجس ټٌٙپ إٗض ثټٹٽٌجس، أي ًدوأ خجټصفٵٶ ٨ن ٠ًٌٶ  )أي ثٖضنيؾ( ًدوأ خجټؽ

ٌثټصفٹم ٍض ثٖضص٭ريثس ټٌٙپ إٗض نصجبؾ شٙج٫ ٍض  ٥ز ثټمج٩ٜز ټٽصؽًٌذ،  ٔٹپ ثٖضُـض

ٌىنج شٙدق ثټ١ًٌٵز ثټصؽًٌدٌز ٍض ن١جٳ ثٖضنيؾ  ٍثنني ٨جمز شفٹم ثټ٥جىٌر)...(  ٴ

ٍثىو خمج  ٍثهط ٌؼم٪ ثټدٌجنجس ـٍٻ ٸعري من ثټٕ ٌثء ثټف ٌثبٍ هَضټز ٨٘ض ثِصٵ صٵ ثَِض

صوَضيل ٌىيث مج ًمجټٲ ثٖضنيؾ ثَِض ٍٿ (2)ًؤًو ٘فز ثٰرتثٛ م٩ني خوث خً ثټدجـغ.  . ًٵ

ٌش٩نٍ ٍثٴ٪.  ٌثء ٨٘ض ثټ صٵ ٍه خيج ٴٌجهر  ثَِض ٌثٖضٵٙ ٍه أٌ ًٍّٳ،  ٌثء ًٵ ٸٽمز ثِصٵ

ٍٻ إٗض ٴجنٍن، أٌ مدوأ، أٌ ٴٌٝز ٸٽٌز شفٹم  ثټ٩ٵپ ټ٩مٽٌز شؤهي إٗض ثټٍ٘

َبٌجس  .(3)ثټؽ
 

ٍثٴ٪           وثط ثټصٍ ًؽّوىج ثټ ٌثْـض ٍٴجب٪  ْ ٨٘ض ثټ ٌثء ًِؤ صٵ ٩ًنٍ ىيث، أن ثَِض

ٍثٴ٪–ثٖضجظپ، ـٌغ ًٕٹپ  ًث ٔضموثه ثټ٩ٵپ ثټد -أي ثټ رشي خجٖض٩ٌٰز ثٖضص٩ٽٵز خصٽٺ مٙو

ٌمن ىنج ًمٹن ثٸصٕجٯ ثټفٵجبٶ  ٍثىٌ.  ٍر ټصٽٺ ثټ٥ ٌثٖضٱٌ ٍثنني ثٖضصفٹمز،  ثټٵ

ٌثءثس ثٖضن١ٵٌز ثٖضصد٩ز. شمجمج ٨٘ض ٨ٹْ مج ًفٙپ ٍض  ثَضؼصمج٨ٌز ٨رب ِٽّٽز من ثٔضؼ

ٍٻ إٗض ثټفٵجبٶ.    وو ٍض ثټٍ٘ ٍثٴ٪ ـٌ صندج٠ٍ ثټيي ًؽ٩پ َض ًٽؽأ إٗض ثټ  ثٖضنيؾ ثَِض
 

صــٌهثهي ثټصجًًمــٍ: -عجظجټ  ثٖضنيــؾ ثَِض

ٍٿ          إٜجٰز إٗض ثٖضنيؽني ثټّجخٵني ىنجٷ منيؾ ظجټغ ټً أىمٌز ٸربَ ٍض ـٵپ ثټ٩ٽ

رتهثهي، ٩ًصمو أِجِج ٨٘ض ثِرتهثه ثٖضجيض ټٌصفٵٶ  ٍمج ىٍ ثٖضنيؾ ثَِض ثَضؼصمج٨ٌز ٨م

ٍثىٌ ثټصٍ ٘ج٬ض ثټف ٌثًىج شفٽپ ثټ٥ ٨ٌ٘ض ٬ ٌجء... ىنج  جرض.من ٌ٘٭صً ـوٌط ثْٔض

                                                           
 .988زلمد صفوح األخرس: ادلرجع السابق، ص:  (1)
 988ادلرجع نفسو، ص: (2)
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ص٩جنز خً ٍض شفٌٙپ ثٖض١٩ٌجس  جًر إٗض أن ىيث ثٖضنيؾ ًمٹن ثَِض َضخو من ثٔٔض

صندج٠ٍ، ٨٘ض أِجُ أن ىمج َض ًص٩جًٜجن خپ  ٌثټفٵجبٶ، لج٘ز خجټنّدز ټٽمنيؾ ثَِض

صندج٠ٍ خٕٹپ  ُضمٍ، ـٌغ ًصم ث٨صمجه ثٖضنيؾ ثَِض مصٹجمُضن. ٰٱٍ ثٖضولپ ثِٔض

ٍٴجب٪ ًبٌْ، نؽو أن ٴجخٽٌز ثټٌؼ٧ٍ إٗض أـوث ٌثِرتؼج٧ ثټ ثټيي ىٍ -ط ثٖضجيض، 

رتهثهي صندج٠ٍ، ْضنً ًصٌق ٌٰ٘ز  -٘مٌم ثٖضنيؾ ثَِض ًٕٹپ ه٨مج ٴًٍج ټٽ٩مپ ثَِض

ٍهر ٍض ثټنٍٙٗ  ٍثنني ثٖضٍؼ ٍ ثٔضټيٍ–ثټؽم٪ خني ثِصمُٗض ثټٵ ٌخني شٽٺ  -ثټـٍ

پ إټٌيج ٌثٴ٪ ثټدرشًز ٨رب شجًًميج ثټ٩صٌو. ثْضمٌ ٩ًٍَ ثټنصجبؾ ثٖضصٍ٘  ثټصٍ ٌؼوس ٍض 

ٌظيج.   ٍٴجب٪ ٴدپ ـو  ًٌّيپ إمٹجنٌز ثټصندؤ خجټ

ٌظٌٵز خجٖضنيؾ. ٰيٍ ٩ًرب ٨ن ٌؼيز ن٥ٌ           ٍټٍؼٍ ٨ُضٴز  ٌ ټٽمولپ ثټٍِّ

ٌٰز  ٘جـديج، ـٌغ ٩ًٹْ ثٔض٠جً ثټصًٍٙي، أٌ ًؤًز شؽًٌوًز شٌشد٢ خجٖض٩

ٌثِصمُٗض  ٍثٴ٪ ثَضؼصمج٨ٍ ثٖضجظپ  ٍبيج ًصم شٱّري ثټ ثٔضنّجنٌز، خمٵصٝجىج ٌٍض ٜ

 ٍ ٌىنج، نؽوو ثټٵ ٍثىٌ ثَضؼصمج٨ٌز.  أي ثٖضولپ -ثنني ثټ٩جمز، ثټصٍ شصفٹم ٍض ش١ًٍ ثټ٥

ٍټٍؼٍ ٌ ٩ًصمو ٨٘ض ثٖضنيؾ ٸأِٽٍح مّج٨و ٨٘ض ثټصفٵٶ من مٙوثٴٌز شٽٺ -ثټٍِّ

ٌخييث ًٹٍن ټٽمنيؾ ٨ُضٴز ٸدرير  ٍٻ إٗض نصجبؾ شو٨م ٌؼيز ن٥ٌىج.  ٌثټٍ٘ ثټٌؤَ، 

ٌثً ثټ١ ٵج–ًٌٵز ٌمدجرشر خجټٱٽّٱز ثټ٩ٽمٌز، ىيث ٨٘ض ٬ ثټصٍ  -ثټصٍ ِنأشٍ إټٌيج َـض

ٌثس  ٌثبٍ من١ٵٍ، ًّص٩ني خؽمٽز من ثْضه ٍنيج مؽٌه أِٽٍح إؼ ثٖضؽٌهر ش٩رب ٨ن ٸ

ٌثټصٍ شّصموٿ ٰفّذ ٍض ؼم٪ ثٖض١٩ٌجس ثټٹمٌز من ثٖضٌوثن من ثټد٩و ثټٱٽّٱٍ 

 ،ٍ٨ٍ ٍثىٌ خأِٽٍح من٥م، ًمٝ٪ ٖضن١ٶ ثټ٩ٵپ ثٖضٍٜ ًثِز ثټ٥ "ثٖضنجىؾ ش١دٶ ټو

ٌٸپ ىيو ثٖضنجىؾ إنمج ش٤ٍٱيج ٬ًٌم ىټٺ نؽو و ًّصنو إٗض ثـو ثٖضوثلپ ثټّجخٵز. 

ٌشٱّري  ٍٻ إٗض شَٸٌز، أٌ شٵٌٌم، أٌ ش٩وًپ مدجها أ٠ٌىج ثټصن٥ريًز  ثٖضوثلپ ټٽٍ٘

 نصجبؾ ثټ٥جىٌر خمج ًموٿ ىټٺ".
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ق 2ثټٕٹپ ًٴم) ًٍٜ ): 

ٌثٖضنجىؾ ثٖضوثلپ ثټٹربَ ٍض ٨ٽم ثَضؼصمج٧  :شؽٽٌجس ثټ٩ُضٴز خني ثٖضوثلپ 

 
 ثٖضٙوً: إ٨ـوثه ثټدجـعز

ِدٶ ثټٵٍٻ ٍض مٵومز ىيو ثٖضوثلٽز، أن ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ ًّصنو إٗض               

ٍمز نّٵٌز، شؽّو م١٩ى ٌألٌَ مٌوثنٌز،  من٥ ٍټذ، ىٌ أِْ ن٥ًٌز  ٨جٿ مٵ

٩ٌز  ٨ٌيج ثټٍٜ ٌٌٰ ٍټٍؼٌز، خٹپ أنمج٠يج  ٌ شنّفذ ٨ٽٌيمج ثټن٥ًٌز ثټٍِّ

ُضمٌز، ىيث من  ٌثِٔض ٌثهًٹجټٌز  ٌمن ؼيز ألٌَ ثٖضؽصم٪ ثٖضفيل خمج ًٱٌٍو من ثټ ؼيز، 

ٌټٌز ثټ٩جمز. ًٵٍٻ  ٨ٌٍز ٍض إ٠جً ثټ٥ٌٌٯ ثټو ًشدجٟ خ٥ٌٌٯ ثٖضؽصم٪ ثټن ٍثىٌ، ټيج ث ٤

ٍثٴ٪ ثَضؼصمج٨ٍ  ٨دو ثټدج٢ِ ٨دو ثٖض١٩ٍ ٍض ىيث ثټٙوه: "ٌإىث ٸنج نصٱٶ ٨٘ض أن ثټ

ٌمصٕجخٺ ثْضخ٩جه، ٰئن ثټدجـغ ثَضؼصمج٨ٍ ًٌٰ ىٍ خمعجخز  ٴجبو ثټّٱٌنز ٍض مصوثلپ 

ٌشيوًً ٍض شن٥ٌم مّريشً  ٽز شٍؼيً ٍض إخفجًو  ٌثِ٪؛ ىٍ خفجؼز إٗض خٍ٘ مف٢ٌ 

ٍٻ  ٽز خجټنّذ ټٽمُضؿ إَض ثټن٥ًٌز خجټنّدز ټٽدجـغ ٍض ٨ٽم  إٗضټٽٍ٘ ٌمج ثټدٍ٘ مدص٭جو، 

ٌثنٝدج٠يج ًٹٍن خٽ٫ٍ ثْضىوثٯ  ٌټييث ٰدمٵوثً هٴز ثټن٥ًٌز  ثَضؼصمج٨ٌز. 

المدخل 

 اإلسالمي

المدخل 

 الوضعي

 الوضعً
التفسٌر

 ي
ٌريالتغ التقوٌمً  

 االستقرائي

 االستداللي

االسترداد



167 

٥ز ثټ٩ٽمٌ ٌأن ىيث ثټدفعٌز...ٰجٖضُـض ٥صً.  ز خفجؼز إٗض مج ًٍؼييج نفٍ مج ًؽذ مُـض

ٲ خفجؼز إٗض أِْ شّج٨و ٍض  ثټصٍؼًٌ شّيم ًٌٰ ثټن٥ًٌز ثټ٩ٽمٌز. ٸمج أن ثټٍ٘

وثشً،  ٌثْضمٌ نٱًّ ًن١دٶ ٨٘ض ثټصفٽٌپ ٌـٌ ٌثټٵٝجًج ثټن٥ًٌز.  ٍٰريىج ثٖضٱجىٌم  ش

ٌٌٌٰٜجشً" ٌشّجؤَضشً   .(1)ٌثټصٱّري 
 

ٌثٖضنيؾ ٍض ثټدفغ ٍض ٨ٽم ثَضؼصمج٧ مؽجٻ ثټ٩ُضٴز : (3ثټٕٹپ ًٴم )  :خني ثټن٥ًٌز 

 
 المصدر إعداد شخصي

 
ًثخ١ز شفوه ثټ٩ُضٴز ثټ٤ٌٍٱٌز خني ىيًن ثټنم١ني من ثٖض١٩ٌجس          ٌىنج َض خو من 

ٌثبٶ ٌىمج ٌثټ١ـــ ٍؿ مؽجٻ ىيو ثټ٩ُضٴز ٍض ثټنٵجٟ ثٖضنـــجىؾ  ، ـٌغ ًصدٽًٍ خٍٜ

فز أ٨ُضو ٍض ثټٕٹپ ًٴم ) ٌثٖضٱجىٌم (،ٸمج ش4ثٖضٍٜ ًثِجس ثټّجخٵز  ٕٹپ ثټو

صندج٠ٌز( ثٖضٍؼيجس ثټن٥ًٌز ټٽدفغ،  ٌثټٱٌٌٜجس؛ ٌثبٌز أٌ ثَِض صٵ ْ )ثَِض ىثس ثِْض

ٌىنج ٸيټٺ،  ٌم٩جټؽصيج ٸٌٱٌج،  ٍمجس ثټٹمٌز  ٸمج ًّج٨و نّٶ ثټصٱّري ٨٘ض شفٽٌپ ثٖض٩ٽ

ٌثس،ًمٹن ثټصمٌٌَ خني " ٌخني ممصٽٲ ثْضه ثټصٍ ًمٹن ش٤ٌٍٱيج  ثٖضنيؾ ثټ٩ٽمـــٍ 

ٌثـوث ًصأِْ ٨٘ض ل ُضٻ ٨مٽٌز ثلصدجً ثټٱٌٌٜز؛ ٨٘ض ث٨صدجً أن ىنجٷ منيؽج ٨ٽمٌج 

ٌثټصٵنٌجس، ثٖضُضبمز ټٽصفٵٶ  ٌثټ١ٌٳ  ٌش٤ٍٲ ٜمنً ثټنيٍػ  ٌثهً٭م م٩ٌٍض مفوه؛  خ

ٍټٍؼٌز  ؤثٻ ثَضن١ُضٳ؛ ْضن ثٖضنيؾ ...ًصأِْ ٨٘ض لٽٱٌز ثخّصٌم من ثټٱٌٌٜز ٌِ

                                                           
"، أسس أىمية المفاىيم في البحث االجتماعي، بين األطر النظرية والمحددات الواقعيةعلي غريب: " (1)

 .<?، ص: @@@8قسنطينة،  -ادلنهجية يف العلوم االجتماعية، منشورات جامعة منتوري 

النظرٌة فً علم 
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 الدراسات السابقة
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 حتماعل 
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٨ٍٍ من ٨ٵُضنٌز م١دٵز أٌ خنجبٌز، ش٩صمو شٱج٨پ ثټدن ٍثٴ٪ ثٖضٍٜ ٌجس ثټيىنٌز م٪ ثټ

ٌشٹًٍنيج خًٍٙر من١دٵز " ٌخ٢ خٌنيمج ٍض ٨مٽٌز خنجء ثٖض٩ٌٰز   «.(1)أؼپ ثټ

ٌفٍ  :معجٻ شٍٜ

ٍمج إٗض أي مٹجن ٍض ىيو ثټونٌج، إ ؛)ر( ثټ١جټذ )شٍ( ٨ًََي        ىث ٴًٌس أن شّجٌٰ ً

 ٌ ًثس،  ٌشٽٱً( ؼمٽز ث٨صدج ً )أي شف١ًٌ  رشٌٟ ٰئن ثلصٌجًٷ ټٽمٹجن، شّصفٍٔ

 ٌٸٌٱٌجس. 
 

ٰئن ثلرتس، معُض، ثَض٨صمجً خمٹز ثٖضٹٌمز؛ ٰييث ٩ًنٍ أن ٌؼيصٺ ِصٹٍن          

ًر  ٌٴو شصم خٍٙ ٍٴٌصٺ ثٖضٱٝپ ٌِٹٍن ٍض ٔيٌ ًمٝجن،  ٌأن ش ٍهًز،  ثٖضمٽٹز ثټ٩ّ

ًر  ٌم١جً ؼور، أٌ خٍٙ َثبٌ  ٌثخ٢ خني م١جً ثټؽ مدجرشر، ٨ن ٠ًٌٶ ثټم٢ ثٖضدجرش ثټ

َثبٌ ٌخ٩و  مصٵ٩١ز، من م١جً ثټؽ  5إٗض م١جً ثټٵجىٌر، أٌ ث١ِندٍٻ أٌ ٨مجن معُض، 

ًثس إٗض  ِج٨جس من ثَضنص٥جً؛ ٌِصم ثِصةنجٰٺ ټٽٌـٽز ثٖضٵًٌر، من أـو ىيو ثٖض١ج

صٙپ إٗض  ٌىنجٷ ِصنٵٽٺ ثټفجٰٽز إٗض مٹز مدجرشر ٌِ م١جً ؼور لُضٻ ِج٨صني، 

ٌىنج شٹٍن ٴو ٍٿ،  ٍهٷ خ٩و لمْ ِج٨جس أًٝج، ظم ِص٩صمٌ ٍض أٴپ من ً  مٵٙ

ٌشً، ٸمج أن ًـٽصٺ ىيو  ٌم٭ٱ ٍو  ٌثِص١٩جٯ ٨ٱ ًخٺ  ٌىٍ ثټصٵٌح إٗض  ـٵٵض ٬جًصٺ 

ٍث٨و ٌرشٌٟ  جبپ، ىٍ خمعجخز ٴ ٌثس ٌٌِ ٌش٤ٌٍٲ أه ٌثبٶ ټٽّٱٌ  َض شصم إَض خج٨صمجه ٠

ٵٌدز  ٍثٍ ټٽّٱٌ، ؼم٪ ثٖضجٻ ثټٹجٯ خجټ٩مٽز ثټ٩ٙدز، ـٌ ٌمنيج إ٨وثه ؼ ټٹٌٱٌز ثټ٩مپ، 

ٌىيث ٩ًنٍ خٽ٭ز ٸٌٱٌز ٍٰٳ مّصٍَ ثټصؽًٌو  مصٝمنز أىم مج ًفصجؼً ثٖضّجٌٰ. 

ُضٿ ٌهًــنٺ ىـــٍ ثِٔض ٌثټص٩جټٌم ثټوًنٌز شٽٲ شرصٰجشٺ أنــٺ مــؤمن  ٍث٨و  ٌثټٵ  ،

ٌشفٱَ ٬ًدصٺ ٍض ثلصٌجًٷ ىٹيث ٌؼيز.  ٌشٍؼيجشٺ، 

ٌش٬ٌذ ٍض ثَضنٱُضس من خ٩ٞ ثټص٩جټٌم          ٌټنٵپ َضبٹٌج معُض،  أمج إن ٸنض ٬ري ىټٺ؛ 

ٍث٨و ثټٝد٢ ثَضؼصمج٨ ٌثټؽجظمز ٨٘ض ٘وًٷ ٍض خٽوٷ ثٖضّٽم ٌٴ ز ٨ٽٌٺ  ٍ ثٖضٱٌٌٜ

ٌنّج معُض،  ٌخٍ، ٸٱ ًخمج ٌِٹٍن ثلصٌجًٷ ټدٽو أؼدنٍ أًٌ معُض؛ ٰئن أٰٝپ ٌؼيز ټٺ 

ًأُ ثټّنز  ًخمج ِصٹٍن ټٌٽز  ٍثٴٌض ثټصٍ ِصنجِذ ىوٯ ًـٽصٺ،  ٌأن أٰٝپ ثٖض

ٌىنج خجټصأٸٌو ٌِٵ٪ ثلصٌجًٷ ټدجًًْ  صنصي-خٽو ثټفًٌز -ثٖضٌُضهًز،  ؾ لُضٻ ، ٌِ

خجًًْ لُضٻ ِج٨صني، أٌ ٬ري  -ًـٽصٺ ىيو، إمج ل١ج مدجرشث، من م١جً ٴّن١ٌنز 

                                                           
، الطبعة األوىل، منشورات عامل منهج البحث العلمي في علوم التربية والعلوم اإلنسانيةغريب،  عبد الكرمي (1)

 .==8، ص9089الًتبية، مطبعة النجاح اجلديدة الدار البيضاء، ادلغرب، 
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ٌأًٝج ِصفصجػ خجټرضًٌر إٗض ٠ٌٳ  -ؼنٌٲ  -مدجرش من م١جً ١ٌِٲ  خجًًْ، 

ٍه خجټ٩مٽز  ٌثټنٵ ٍثٍ ثټّٱٌ  ٍثهث ټٽصمٹني من ثټّٱٌ، ٸؽ ٱيج رش٠ٌج ٌ ٌثس خٍ٘ ٌأه

 ثْضؼندٌز ٌلج٠ًز ٠ًٌٶ.
 

ٌثبٶ  إىث أًهنج          ٌثټ١ ٌثٖضنجىؾ  إِٵجٟ ىيث ثٖضعجٻ ٨٘ض ـجٻ ثټ٩ُضٴز خني ثٖضوثلپ 

ٍمج؛ ټُٵٽنج أن ثټ٭جًز من ثټٍؼيز  ٌثَضؼصمج٨ٍ ٨م ٍټٍؼٍ  ٌ ٌثټصٵنٌجس ٍض ثټدفغ ثټٍِّ

ٱً ثټمٽٱٌز ثٖضٌؼ٩ٌز: )مّٽم ٌىيث شٵجخٽً ثٖضوثلپ -ًفوهىج ثَض٨صٵجه خٍ٘ َضبٹٍ(، 

ٍمصيج ٌمن٥ ٌثٖضّٽمجس  ثٖضنيؽٌز، ثٖضفوهر ټٓض٠ٌ ثٖض٩ٌٌٰز  ٌثټدوًيٌجس   ْ من ثِْض

ٌثء ىيو ثټٌـُضس )مٹز ٌثٖضٱٝٽز ٔضؼ ٌُٴٽنج أن ثټٍؼيجس ثٖضنصٵجر  خجًًْ(،  -ٌثٖضدجها، 

جبپ ثٖضجهًز  ٌثټٍِ ٌثس ثٖضنيؽٌز  ٌثبٶ، ثْضه شٵجخٽيج ثٖضنجىــؾ، خٌنمج ش٩ٹْ ثټ١

 ٍ ٍثٍ ثټّٱٌ، ثټنٵ ٌٽز ثټّٱٌ: ثټ١جبٌر، أٌ ٴ١جً أٌ ٌِجًر معُض(، ؼ ه ٌثټًٍٴٌز )ٌِ

جبٽً. ٌثشً ٌٌِ ٌأه ٌثبٶ ثټدفغ  َثه، ٸٽيج ش٩ٹْ ٠  خجټ٩مٽز ثټ٩ٙدز، ثټ

٨ًََي ثټ١جټذ)ر( نٱيم أن ىيو ثټٌـٽز مج ٸجنض ټصصم ټٍ شمٽٲ أي أمٌ ممج شم      

؛ ٸٽيج أِجٌِجس ټصفٵٌٶ  ٌثټرشٌٟ جبپ  ٌثټٍِ ٍٴٌض،  ٌثټص ٌثټٍؼيز  ىٸٌو، ٰجٖض٩صٵو، 

ٌثټصٹجمپ ثټ٭جًز ثټٵٍَٙ من ثټٌـٽز، ٰٹأنيج خنجًز مفٹمز ث ٌثټصنٌّٶ  ټينوِز 

ٍث٨و، إىث ِٵ٢ ٌٔةج منيج، ٴٙوث أٌ خ٭ري ٴٙو، ِٵ١ض ثټدنجًز ٸٽيج.  ٌثټٵ

ٍثٴــ٩ٌز/ 3 ٌثټ ٌه ثټن٥ـــًٌز   خنجء ثٖضٱجىٌم، هَضَضس ثټفـــو

 
َض ٍٿ -أ  :هَضَضس ثٖضٱيــ

ٍٿ         ، شمعٌپ ًمَي؛ ًصٕٹپ من e Lands hère،(1)ـّذ َضنؤٌري  ،ثٖضٱي

٨ٍز من ثټمٙجبٚ ثٖضٕرت  ٌجءٸز خني مؽم ثټ٩ٌنٌز. ٸمج ٩ًو، ـّذ  ثْٔض

ٍنوً ٌثټعجخصز خني ٰةجس Legendre. Rټؽ ، شمعٌُض ىىنٌج ٨جمج ټٽمّٽمجس ثٖضٕرتٸز 

٧ٍ ًمصٽٺ  ٌثټيي ًمٹن ش٩مٌمً ٨٘ض ٸپ مٍٜ ٥ز،  ٨ٍجس ثټٵجخٽز ټٽمُـض من ثٖضٍٜ

ٌىٍ ٰٹٌر مؽٌهر ًمٹن ش١دٌٵيج ٨٘ض شؽجًح  ٨ٍز أٌنٱْ ثټّمجس.  ٨ٍجس مصن  مٍٜ

ٍٿ، ـّذ ٬ٽٌٍّن  ٍٿ ثٖضٱي ٨٘ض  Galisson.R. Dټيج لٙجبٚ مٕرتٸز. ًٌٵ

ٌثټص٩مٌم؛ ٰجټصؽًٌو ىٍ ثنصٵجٻ من ثٖضٽمٍُ  ٍٿ،  إٗضلجٌ٘صني ىمج: ثټصؽًٌو  ثٖضٱي
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ٍٿ  ٨ٍجس هثلپ مٱي ٌإمج ثټص٩مٌم؛ ٰيٍ ٨مٽٌز ؼم٪ لٙجبٚ مٕرتٸز خني مٍٜ

ٌثٖض ٨ٍجس ثٖضمٹنز  فديج ٨٘ض ٰةز َض مصنجىٌز من ثٖضٍٜ  صٕجخيز. ٌثـو ٌِ
 

ٍټٍؼٌز ٨٘ض شٍؼًٌ ثټدجـغ ٍض إنؽجٍ خفعً          ٌ ٌىنج ش٩مپ ثټن٥ًٌز ثټٍِّ

ٌىيث من لُضٻ  ٌثټـمٌوثنٍ.  ٌشًٌَوو خجٖضٱجىٌم ثټصٍ شّج٨وو ٨٘ض  إًٔجهوثټـن٥ٌي 

ٌىنجٷ مٱجىٌم  ٌٍ ٸٌٱٌج.  ٌم٩جټؽصيج ٍِِ ٌٸيټٺ شفٽٌٽيج  ٍخز،  ؼم٪ ثټدٌجنجس ثٖض١ٽ

ٌمٱجىٌم شؽًٌوًز  ٌثبٌز ٨جمز ٌلج٘ز،  ش٩رب ٨ن مّصًٍجس شؽًٌوًز -ٌألٌَ إؼ

ز ٌىيو ثٖضٱجىٌم شمصٽٲ ٨ن خ٩ٝيج ثټد٩ٞ خنجء ٨٘ض ٨ور -ټٽ٥جىٌر ثٖضوًٌِ  ،

ًثس   ىٍ: (1)ث٨صدج

 ٌث٘وًن ټيج  أن ىيو ثٖضٱٌهثس شمصٽٲ من ـٌغ ثلصُضٯ ثټ

 أنيج شمصٽٲ خجلصُضٯ ثٖضصمٙٙني ٌٰيج 

 أنيج شمصٽٲ خجلصُضٯ ثٖضص٩جًٕني م٩يج 
 

ٍث٨يج إٗض:ٌخنجء ٨٘ض مج ش  ٵوٿ ًمٹن شفوًو أن

 ،مٱجىٌم شنصمٍ إٗض ن٥ًٌجس مفوهر هٌن ٬ريىج 

 ،مٱجىٌم خٌنٌز، شٵج٩٠ٌز 

 ٌثبٌز  ، لج٘ز. مٱجىٌم إؼ
 

ٍٿ           ٍٿ إٗض أِْ مٌوثنٌز )مٱي ٌثـپ  ـٌغ ًصم شفًٍپ ثٖضٱي ٌثبٌز( ٨رب م إؼ

ًخ٩ز  :(2)ىـٍ أ

 ،ٍثټصفٽٌپ ثَضخصوثب 

 ،شفوًو ثْضخ٩جه 

 ٥ز،ثلصٌجً ثٖضؤرشثس ثٖض  ُـض

 .ٌِْو ثټوَضبپ ٍض أ  شـٍ
 

ٌثٍ ثټمٙجبٚ             ٍٿ ٨ور ش٩جًًٲ، خٌنمج ًٵصرص ثټعجنٍ ٨٘ض إخ ٌٴو ًٕمپ ثٖضٱي

ثټدنجبٌز هٌن ثټرتٸٌَ ٨٘ض ثټمٙجبٚ ثْضلٌَ، ٸصٽٺ ثټصٍ شفمپ هَضَضس شؽًٌوًز 

ٌثټؽمجٻ...ثټن.  ٌثټمري،  ٌثټفٶ،  ٌثټ٩وثټز،  ٌثر،  ٌثٖضّج ٍٿ ثټفًٌز،  ن٥ًٌز ثٔمپ ٸمٱي
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ق  ٌٸٌٲ شوًُ ٍض مٱجىٌم شٍٜ ٲ مفوه ټٽ٥جىٌر،  ٌثبٍ ىٍ ٌ٘ ٌثټص٩ًٌٲ ثٔضؼ

ٍثىٌ ٌشفوه(1)ٸٌٲ ٍِٯ ًصم ٴٌجُ ىيو ثټ٥ ٌثبٌز ټٽمٱجىٌم ٍض .   ثټص٩جًًٲ ثٔضؼ

ٍثس ثټدفغ، ٰيٍ من شٝٱٍ ٨٘ض ثٖضٱجىٌم  ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ ثٔض٠جً ثٖضٌوثنٍ ټم١

ٍثٴ٪ –ثټن٥ًٌز ثٖضفٍُّ ثٖضجظپ خٹپ ثٖضؽٌهر، م٩جنٍ مفوهر، شٌشد٢ مدجرشر خجټ

ٿ ىيث ثټرتثخ٢ ٍض  ثټدفغ  ز...ًٌٍُض ٌجشً ٨رب ِٽّٽز من ثٖضؤرشثس ثٖضٽمٍِ لٍٙ٘

ٍىػ  ٍثء نم ٹجټٌز ٜمن ټ جٌِز ثن١ُضٴج من خؤًر ثٔٔض ثَضؼصمج٨ٍ م٥٩م ٨نجرصو ثِْض

ٌنّٶ ثټصٱّري، إٗض ثټٱٌٌٜجس،  ور ثټصفٽٌپ  ًر،  إٗضٰٹٌي ټـٍ صمج مفجًٌ ٔؽٌر ثَِض

َض إٗض ثټنصجبؾ ثټؽ  َبٌز ٰجټ٩جمز.ٌ٘
 

ٍٿ: -ظجنٌج  خنــجء ثٖضٱيــ

شمعٌپ  إٗض٨دجًر ٨ن خنجء مؽٌه ٩ًّى  Conceptualisationثٖضٱيمز  إن"       

ٌټيټٺ ٰجْضمٌ ىنج، ًص٩ٽٶ خدنجء ثنصٵجبٍ. ٰدنجء  ٍثٴ٪ من ٌؼيز ن٥ٌ ثټدجـغ ٠د٩ج؛  ثټ

ٌثټصٍ من لُضټيج ٩ًرب ٨ن  ٍٿ مج ًنٙذ ٨٘ض شفوًو ثْضخ٩جه ثټصٍ شفوهو،  مٱي

ٍث١ِصيج ًمٹن ٴٌجُ  ٍٿ ٩ًنٍ، أًٝج، شفوًو ثٖضؤرشثس ثټصٍ خ ٍثٴ٪...ٰدنجء ثٖضٱي ثټ

ٌأخ٩جهىج َض ًٹٍن مرصـج خيج ٍض ثْضخ٩جه ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز، ٰجن ثٖضٱجىٌم  . ٰٱٍ ثټ٩ٽ

ٌأظنجء ٨مٽٌز ثنؽجٍ ثټدفغ، ٰئن ٨مٽٌز ثټدنجء َض  ٥ز.  ًثس مدجرشر ٴجخٽز ټٽمُـض ٨دج

ٍثؼيصً.شٹٍن شأمُض ٌإنمج ٬جًصيج شٍؼًٌ ث ٍثٴ٪ ٖض  (2)ټدجـغ ٍ٘ح ثټ
 

ٍٿ، ٸپ منيج ًٌشد٢ خمّصٍَ ممصٽٲ من ثٖضٱيمز،          ٌظمز ٠ًٌٵصجن ټدنجء ثٖضٱي

ٌثټعجنٌز ثِصندج٠ٌز ؛ شدو٧ مٱجىٌم  ٌثبٌز مفوهر،  ٌثبٌز شنصؾ مٱجىٌم إؼ ٗض ثِصٵ ثٌْض

ٍٿ ٩ًصرب  نّٵٌز. ٌثبٍثٖضٱي ٌثبٍ  ثٔضؼ ٍمج مدنٌج خٕٹپ إؼ ٨ن ثٖضفوه أٌ ثٖض٩ٌَٻ مٱي

٥ز ثٖضدجرشر، أٌ ٨ن ٠ًٌٶ م١٩ٌجس مؽم٩ز من ٠ٌٯ ثِضلًٌن، ٰمن  ٠ًٌٶ ثٖضُـض

صٹٕجٌٰز، ًمٹن ثټ٩عًٍ ٨٘ض ٨نجرص  ٌثٖضٵجخُضس ثټصٍ شمعپ ثٖضٌـٽز ثَِض ٌثءثس  لُضٻ ثټٵ

ٌټز شصمٌَ خجټوٴز ٍض ثټصفٽٌپ  ٌثبٌز ثٖض٩َ رضًًٌز ټييث ثټدنجء...ٸمج أن ثٖضٱجىٌم ثٔضؼ

ٍٴض ثټيي ٌثبٌز، ٍض ثټ صٵ صندج٠ٌز ، ثٖضٱجىٌم ثټنّٵٌزنؽو ًٌٰ  ٌثَِض شصمٌَ خجټوٴز ثَِض

ٍٿ ثټنّٵٍ  ٌثټرتٸٌدٌز؛ إى ش٩صمو ٨٘ض من١ٶ ثټ٩ُضٴجس خني ٨نجرص ثټنّٶ. إن ثٖضٱي

صندجٟ  صوَضٻ ثٖضؽٌه، ٸجَِض ٌخز؛ ٌإنمج ىٍ مدنٍ ٨٘ض ثَِض ٬ري مّصٵٌا من لُضٻ ثټصؽ
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ٌجن ٰئن ثټ٩مپ  ٌثټصٝمني...ٌٍض ٬جټذ ثْـض ٌثټصٝجه  ثٖضؽٌه ًصمٱٙپ ـٍٻ ٌثټصٕجخً 

ًثسأـو   . (1)ثټٱٹٌ ثټ٩جٿ ثټيي نّمًٌ خجټربثهً٭م إ٠ج
 

ٌثٖضوثًُ ثټٱٹًٌز         ق ثټ٩ُضٴز خني ممصٽٲ ثٖضوثلپ ثٖضنيؽٌز  ٌىنج شصٍٜ

ٌثټصٱّري ىيث من ؼيز،  ًشدج٠يج خنمجىػ ثټصفٽٌپ  ٌثَضشؽجىجس ثټصن٥ريًز ٍض ٌِجٳ ث

ٌثٖضٱجىٌم  ٌثبٌزثٌمن ؼيز ظجنٌز خجٖضٱجىٌم ثٖضؽٌهر  ثټصٍ ش٩ٹْ ٰيمج ثِٵج٠ٌج  ٔضؼ

ٌمؽجٻ ثټصٵيص. ًثِز  ٧ٍ ثټو ٍثٴ٪ ثټصؽًٌدٍ ٖضٍٜ  ټٽ
 

جًرمج شؽوً         إټًٌ، ثټصمٌٌَ خني ثٖضٱجىٌم ثټ٩جمز ثٖضفوهر، مصٝمنز شفوًوث  ثٔٔض

ٌثٖضٱجىٌم  ٌثٴ٪ ثټفوط ثَضؼصمج٨ٍ،  ٌثبٌزن٥ًٌج ٬ري مّصمٽٙز من  ثټنجخ٩ز من  ثٔضؼ

ٌټــى: شصٝمن ثټّٽٍٷ ٌثٴ٪ ثټصؽًٌذ ثٖضٌوثنٍ. ٰ َض  ثٔضنّجنٍجْض خٕٹپ ٨جٿ، 

ٌهر  إنّجنٍشمٝ٪ ٖضؽصم٪  ٌثٌٰز مفو ٌثـو أٌ ٰرتر ٍمنٌز مفوهر، أٌ خٵ٩ز ؼ٭

ٌثٷ ثَضؼصمج٨ٍ أٌ ثټصٱج٨پ  ز ٰمعُض، ثټف ٌهر ٰيٍ ټٌّض م٭ٽٵز خپ مٱصـٍ ثْضخ٩جه مفو

جىٌم ثَضؼصمج٨ٍ أٌ ثټص٭ري ثَضؼصمج٨ٍ أٌ ثټصفوًغ،...أمج ثټن٧ٍ ثټعجنــٍ ټٽمٱ

ٌثبٌزثَضؼصمج٨ٌز ٰيٍ  ٌمٹجنيج، ټيټٺ شٹٍن ثٔضؼ ًثِصيج  ، ثټصٍ شٕري إٗض ٍمجن ه

ًثِز  ٍثمپ ٤ٌٌٯ مؽصم٪ ثټو ٍٴٲ ٨٘ض ٨ ٌمؤٴصز، ْضنيج شص ٌمصمٌَر  مٱجىٌم لج٘ز 

ٌمؤٴصز خّدذ ش٭ٌري ثٖضؽصم٪ من ٰرتر ٍمنٌز إٗض  ٌثلصُضٯ  ألٌَثټمج٘ز، 

 (2)ج.ثٖضؽصم٩جس خ٩ٝيج ٨ن خ٩ٞ ٍض ثټٱرتر ثټَمنٌز نٱّي
 

 ىٍ:(3)ٌټصفوًو ثٖضٱجىٌم ٔــٌٌٟ       

ٍٿ، ثْضخ٩جهشفوًو  -  ثَضؼصمج٨ٌز ټٽمٱي

ٌخ١ٌّز  - ًثس ِيٽز  ٌىټٺ خ٩دج ٍٿ،  ٌهٴٌٶ ٖض٩نى مٝمٍن ثٖضٱي ٲ ٔجمپ  ٌ٘

ٍټٍؼٍ، ٌ ٌټز ٍض ثټرتثط ثټٍِّ  ٌمصوث

ًثٸجس ثټفٌّز ټٽدجـغ، - ٌثَضه  ثَضخص٩جه ٨ن ثَضن١دج٨جس ثټٕمٌٙز 

ًثس ثټ٩جمٌ - ٌثټوثًؼز شؽنذ ثِص٩مجٻ ثټ٩دج ٌثِص٩مجٻ خوَض من  ثْضؼندٌز أٌز 
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 ىټٺ ټ٭ز ثټدجـغ. 
 

ٌثٖضٱجىٌم: -ظجټعج ٌثټرتثط ثټصن٥ريي   ثټ٩ُضٴز خني ثٖضوثلپ ثٖضنيؽٌز 

ٌثٖضٱجىٌم ٍض ٨ٽم ثَضؼصمج٧         ٌه ثټ٩ُضٴز خني ثٖضولپ  شصفوه خنجء ٨٘ض:  إىن ـو

ٌټز من ٠ٌٯ ثټدجـعني. ـٌغ شمصٽٲ مؽج ٨ٍجس ثٖضصنج َضس ثَضىصمجٿ ٠د٩ٌز ثٖضٍٜ

ٍټٍؼــٍ  خجلصُضٯ ٌؼيجس ثټن٥ٌ من ثټنجـٌز ٌ ثټصًًٍٙز، أي ٠د٩ٌز ثٖضولپ ثټٍِّ

ٌشصد٪ ىيو ثټ٩مٽٌز ثنصٵجء ثٖضٱجىٌم ثټصؽًٌوًز، ظم ٌ٘ج٬ز ثټص٩جًًٲ  ثٖضصدنى. 

ز. ٌز مف٢ٌ ثټ٥جىٌر ثٖضوًٌِ ٌثبٌز ثٖضنجِدز ټمٍٙ٘ ٍشَ:ٰٱٍ ن٥ٌ  ثٔضؼ  ثټٱٌه ٔ

ٍثىٌ ثَضؼصمج٨ٌز من ث» ٨ٌن شصٹٍن ثټ٥ ٌثه ٨ن ثټ٩جټم  ٍنيج ثْضٰ ٖضٱجىٌم ثټ٩جهًز ثټصٍ ًٹ

٨ٌنومج ٫ًٍٙ ثټدجـغ ٌ٘ج٬جشً ثټٱٹًٌز  ٍمٌز. ) خ٩ٝيم ثټد٩ٞ لُضٻ ـٌجشيم ثټٌ

ٍنيج ثٔضنّجن ثټيي ٩ًٌٖ ـٌجشً ثټ٩جهًز  ٍء ثټٌٙج٬جس ثټصٍ ًٹ ٰجنً ًٵٌميج ٍض ٜ

ٌمن ظم ثټٌٙج٬جس ثټٱٹًٌز ثټصٍ ًٵوميج ٨ٽمجء ثَضؼصمج٧ مج ٌنجبً.  ٢ ٴ ىٍ إَض  ٌِ

ٍنيج  ٌىٍ ٌ٘ج٬جس ٨جمز ټٌٙج٬جس ٌٰهًز ٸعرير ًٹ ٌ٘ج٬جس من ثټوًؼز ثټعجنٌز، 

 .(1)« ثټٱج٨ٽٍن ٨٘ض مسؿ ثټفٌجر ثَضؼصمج٨ٌز(
 

ؼً  ٰجٖضٱــجىٌم؛           جٌِز ٍض خنجء ثټن٥ًٌز، ْضنيج ش٩ٹْ ثٌْض شمعپ ثټٌٸٌَر ثِْض

ٌنٌ ٌر ثَضؼصمج٨ٌز...ٰٵو مٌَ ش ٍث  ثٖضصٹًٌر ټٽ٥جى  : (2)٧ من ثٖضٱجىٌمظُضظز أنــ

 ًث مؽٌهر شٕري إٗض ٘ٱجس ٨جمز  مٱجىٌم ٨ــجمز ٌأٰٹج ج  مصٝمنز نٍٙ٘

َض شٌشد٢ خأي  َض ش٩ٹْ ٍمجنج أٌ مٹجنج م٩ٌنني  ټٽ٥جىٌر ثټمج٩ٜز ټٽدفغ 

 مف٢ٌ ثؼصمج٨ٍ م٩ني معپ ثټصٱج٨پ ثَضؼصمج٨ٍ؛

 ٍٿ  مٱجىٌم مفــوهر ٌمٹجن م٩ني. أي ًصم شفوًو ثٖضٱي ٍض ٍمجن م٩ني 

ٍث١ِز ٰ ٨ٌجٸّج مف١ٌج خ ٍٿ ثْضخ٩جه  ٌثٍض م٩ٽ ٌمٹجن ؼ٭ رتر ٍمنٌز مفوهر 

 ثؼصمج٨ٌج م٩ٌنج معپ ن٥جٿ شٵٌّم ثټ٩مپ ٍض ثٖضؽصم٪ ثټٙنج٨ٍ؛

 ٌثبٌز ٌر مٱجىٌم إؼــ َثء ثټ٥جى ٍنجس أؼ ٌثبٌز ټد٩ٞ مٹ : أي شفوًوثس إؼ

ٌثٴ٩يج.  ثَضؼصمج٨ٌز ثټمج٩ٜز ټٽدفغ أٌ شٹٍن مّصمٌؼز من 
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پ إٗض ثټ٩ُضٴجس  ثٖضٱــجىٌملصٌجً ٸمج "٩ًصرب ث          خ١ًٌٵز شّج٨و ٨٘ض ثټصٍ٘

ٌشفٽٌپ  ٌث ـجِمج خجټنّدز ټٽدفغ، ْضنيج شٍؼً ٨مٽٌز ؼم٪  ٍؿ أم ٌشفوًوىج خٍٜ

ٌمن ظم شٵٽپ من ثـصمجَضس ل١ج ثټنصجبؾ ثَضمدريًٵٌز ثټصٍ  ثٖض١٩ٌجس خوٴز ٌإـٹجٿ 

ٍء ىيو ثٖضٱجىٌم"  (1)شصؽم٪ ٍض ٜ
 

ج: ثټٵٝــجًج ٌمصؽجنّز شٕري إٗض ثِصمُ٘ض ٨ٍز مٱجىٌم مرتثخ١ز  س من١ٵٌز ٖضؽم

ٌثخ٢  ٌه ً ٌهر خفو ٌثـوث هثلپ ثټ٥جىٌر، أٌ ىٍ ش٩جمٌم مفو ٨ٍج  شمعپ مٍٜ

٨ٍز من ثٖضٱجىٌم ثٖضصؽجنّز . ثټن٥ًٌز ثټ٩ٽمٌز ټٌّض مؽٌه نّٶ من ثټصٱٹري (2)مؽم

ٌمصٹجمپ  ٌىجهٯ  ٨ٍز من ثټٵٝجًج، خپ ىٍ نّٶ مٌٸَ  ثٔضنّجنٍ ًٽصٲ ـٍٻ مؽم

، ٸمج ًٌندنٍ ٨٘ض ٨نجرص خمعجخز أِْ ٍض ٬جًز ثْضىمٌز، ًٌشٹَ ٨٘ض ؼ مٽز من ثټرشٌٟ

ًشيج ثٖضنٱٌهر ثٖضّصٵٽز ثټن٥ًٌز،  ٍىٌىج؛ َض ش٩ٹْ ٍض ٍ٘ ٌىيو ثټ٩نجرص ٍض ـٵٌٵز ؼ

ٌټٌّض  ٨ٍز من ثٖضٱجىٌم،  ًشيج ثټٹٽٌز، ٰجټن٥ًٌز ټٌّض مؽم ْ ټيج ٍض ٍ٘ خپ شِؤ

٨ٍز من ثټٵٝجًج ٰفّذ، خپ ىٍ  م١٩ٌجس ثٰرتثٌٜز، ٸمج َض ًمٹن ث٨صدجًىج مؽم

ٌثټٵٝجًج  ٌثٖض١ٙٽفجس،  ٌثٖضصنجِٶ ټٹپ ىيو ثٖضٱجىٌم،  ـٌٙٽز ثټصٱج٨پ ثٖضصؽجٌح 

ٌثټٱٌٌٜجس ؼم٩ٌيج  .(3)ٌثټص٩ًٌٱجس، 
 

ٌثٍ  ثټص٩ًٌٱجس: ٍٿ ٨ور ش٩جًًٲ خٌنمج ًٵصرص ثټعجنٍ ٨٘ض إخ ٴو ًٕمپ ثٖضٱي

پ هَضَضس ثټمٙجبٚ ثټدنجبٌز هٌن ثټرتٸٌَ ٨٘ض ثټمٙجبٚ ثْضلٌَ، ٸصٽٺ ثټصٍ شفم

ٌثټمري،  ٌثټفٶ،  ٌثټ٩وثټز،  ٌثر،  ٌثٖضّج ٍٿ ثټفًٌز،  شؽًٌوًز ن٥ًٌز ثٔمپ ٸمٱي

ٌٸٌٲ شوًُ ٍض  ٲ مفوه ټٽ٥جىٌر،  ٌثبٍ ىٍ ٌ٘ ٌثټص٩ًٌٲ ثٔضؼ ٌثټؽمجٻ...ثټن. 

ٍثىٌ ق ٸٌٲ ٍِٯ ًصم ٴٌجُ ىيو ثټ٥  .(4)مٱجىٌم شٍٜ
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ٍه ٨ُضٴزثټٱٌٌٜجس  : ش٩نٍ ثـصمجَضس شصٝمن ـجؼز مجِز ټربىنز أٌ ًٰٞ ٌؼ

َض ًصمٹن ثټدجـغ من خٌىنصيج  ِددٌز ٍض ثټفٌجر ثَضؼصمج٨ٌز، ًّٽم ثټ٩ٵپ خٙفصيج 

ٍمٌصيج.   (1)خًٍٙر مدجرشر ټٕور ٨م

ٍثٜق ٨ن ثټ٩ُضٴجس ثٖضن١ٵٌز ثټصٍ شؽم٪  ًص١ٽذ خنجء ٌٌٰٜز مج، ثټص٩دري ثټ

ٍٴض  ٹجټٌز ثٖضفوهر؛...ٸمج أن ثټٱٌٌٜز شٵصًض، ٍض ثټ خني ثٖضٱجىٌم ثٖضعجًر هثلپ ثٔٔض

ٍىػ ، نٱًّ ٌثټنم ٌثټٱٌٌٜجس  ٹجټٌز  ٹجټٌز؛ ىټٺ أن ٸُض من ثٔٔض ٍىؼج لج٘ج خجٔٔض ، نم

      .(2)ٸُض ٬ري ٴجخپ ټٽمصؽَا
  

ٌثِص٩ٌجح"          ٍثنني ثټ٩ٽمٌز هٌن ٰيم  ٌثټٵ ٰنفن "َض نّص١ٌ٪ ٰيم ثټن٥ًٌجس 

ٌثٖضٱــجىٌم ٍثنني.  ،"ثټٱٌٌٜجس  ٌثټٵ جٌِز ټٽن٥ًٌجس  ثټصٍ شٕٹپ ثٖضجهر ثِْض

٬ٌري  ٰجټٱٌٌٜز ىٍ ٌثټفٵجبٶ ٬ري ثٖضربىنز  ٌثٖضٱجىٌم  ًثء  ٌثِض ٨ٍز من ثْضٰٹجً  مؽم

ٌثټًٌجٌٜز، ثټصٍ شعدض ٘فصيج  ٙجبٌز  ٌثټفؽؾ ثٔـض ٌثټدٌجنجس  ٴجٿ  ثٖض٩ٍَر خجًْض

ٍثٴ٪ ثَضؼصمج٨ٍ،  ٍثنذ ثټ ًشيج ٨٘ض شٱّري ؼجنذ من ؼ ٌٴو ٨ٌٍصيج،  ٌمٍٜ ٌثٴ٩ٌصيج،  ٌ

ٌث ٌثه  ٍٸٌز ثټصٍ شمٌَ ثْضٰ ٌثټّٽ  . (3)ټؽمج٨جس ٍض ثٖضؽصم٪"أٌ ثټفٌجر ثټ٩ٵٽٌز 
 

 لـــجشمز

ٍټٍؼٍ ىٍ ٨ُضٴز         ٌ ٌخني ثټٱٹٌ ثټٍِّ ٍثٴ٪ ثَضؼصمج٨ٍ  ٺ أن ثټ٩ُضٴز خني ثټ َٔض

ٌىيث مج نٽصمًّ  ٌثټص٭ٌري،  وثط ثټص٭ري  ٌهثبمز، ٰجټصفجًٌ خٌنيمج رضًٌي ْـض ـمٌمز 

ٌثټّ ٌثٖضعٵٲ  ٍثٴ٪،  ٌثټ ٌٿ ټٽٱٙپ ٍض ؼوټٌز ثټٱٹٌ  ٌهو، ـٌنمج نٌ ٽ١ز، َض نص٩وَ ـو

ٌثټ٩ٵپ ثْضهثشٍ. ٰصجًًن ثټٱٹٌ  ٌٸيټٺ ثټ٩ٵپ ثِضيل   ،ٍ٩ ٌثټ٩ٽم ثټٍٜ ٌثټ٩ٽم ثټرش٨ٍ 

ٌثؼصيجهثس ثټٱٹٌ ٸٽيج ثِصٱجٴض  ثٔضنّجنٍ ٩ٍح،  ٌهٌٻ ٌٔ ٍمجس  إنمج ىٍ شجًًن ـٹ

ٌش٭يّس ٨٘ض  ٌثَضؼصمج٨ٌز ثټؽّجٿ،  ٌثَضٴصٙجهًز  وثط ثټٌّجٌِز  ٨٘ض ِمذ ثْـض

ٱيج ثِصؽجخجس ٤ٌٰ ًثس ثٖضمجًِجس خٍ٘ ٬ٌري ث٨صٌجهًز، مج مٹن من مّج ٍثبٌز  ٌز ٨ٕ

ٌخجثٸصّجء ثټ٩ٵپ ثِضيل ـٽصً ثْضهثشٌز شوًًؽٌج ٍض  ٌأمًٌٹج )ثټ٭ٌح خٙٱز ٨جمز(،  أًٌ

ٌشصّدذ خ٭ري  إٗضٌميو  شدٽًٍ نم٢ ـٌجر ؼوًور ٴو شٹٍن ثنٵُضح ٨٘ض مج ٸجن ِجبوث، 

ٍثټٌج. إًٜج٧ٴٙو ٍض   مج ٌِفوط ٨ٽٌيج ثَضنٵُضح ش
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ٌثٔضټيٍ إن ثٖضّأټز ثټمُض        ٌخٍ(  ٩ٍ )ثټ٭ ٍىًٌز خني ثٖضولٽني: ثټٍٜ ٌٰز ثټؽ

ُضمٍ) ٌخٍ ثِٔض ًشً، ٰجټصًٍٙ ثټ٭ ٌخٵو ٌه ثټ٩ٵپ  مجن خفو ( شٹمن ٍض ٠د٩ٌز ثًٔض

ٌنً شن٥ٌمج  ٍٻ إٗض شن٥ٌم ٔؤ ًشً ثټمُضٴز ټٽٍ٘ ٌٴو مجن خ١ُضٴز ثټ٩ٵپ  ًنيٞ ٨٘ض ثًٔض

جبدج ٴو ًمٽٍ من أل١جء، ٠جٖضج ش٭يَ ثَض٨صٵجه ٨٘ض  ثټصّٽٌم خ٩جټم  مدوأهٴٌٵج ٌ٘

جُ ٍض شٍؼًٌ  ٌثبٍ لج٘ز، ثِْض صٵ ثټٕيجهر ٰٵ٢، مج ؼ٩ٽً ًصّمي من ثٖضنيؾ ثَِض

ز، خٌنمج ًص٩عٌ ـجٻ ىيث ثټ١مٍؿ ثټؽجمق؛  ٌشنٱٌي مٕج٩ًًً ثټ١مـٍ ٌإ٨مجٻ ثټ٩ٵپ 

مجن٨نو ثنصٱجء ٘ٱز ٠ُضٴز  ٌٴوًشً،  ثًٔض ًثٷ ـٵٌٵز أن ْض٨مجټً  خييث ثټ٩ٵپ، خجه

 ٍ ٌىيث ـجٻ  إٗضو ِٵٲ َض ًمٹن شؽجٌٍو، مج ًو٨ ٌثَضىصوثء خجټرش٧،  صٹجنز  ثَِض

ُضمٍثټصًٍٙ  ٌهر ثټن١جٳ مٹجنٌج ٌٍمجنٌج، ثِٔض ًثس ثټ٩مپ ثټ٩ٵيل مفو ، ٸٍن ث٨صدج

ٍٿ،  من ىنج ٰجن مٙجهً  ٌثٖضنيؾ ثټنٵيل ثٴصٝجء مفص ٌأن ثټصٹجمپ خني ثٖضنيؾ ثټ٩ٵيل 

جبپ ثٖض٩ٌٰز ثټ ٨ٌجټم ثټ٭ٌذ، ٌٌِ ٍثُ.ثٖض٩ٌٰز شٹٍن ثظنجن  ٨جټم ثټٕيجهر  ٌثټف  ٩ٵپ 
 

ٌنٕجٟ ثټ٩ٵپ ثْضهثشٍ شنّفذ ٨٘ض ٨جټم  ٌإىث        ٍمج أن مؽجٻ ـٌٸٌز  ٸجن م٩ٽ

ٍټٍؼٍ ٍض ثٸصٕجٯ  ٌٸيټٺ ٨جټم ثټ٭ٌذ؛ ٘جً رضًًٌج أىمٌز ثټدفغ ثټٍِّ ثټٕيجهر 

ٍٴ٩جس ټ٭ٌٛ ثټصفٹم  ٍثىٌ ثَضؼصمج٨ٌز، ټٌْ ٨٘ض ِدٌپ ثټص ٍثنني ثٖضصفٹمز ٍض ثټ٥ ثټٵ

ٌٰٶ ثټٌؤًز ثټ د١يج  ٍمز ٌٰيج ٌٜ ٌٍٰ ٴج٨ور م٩ٌٌٰز مفٹ ٌخٌز ٰفّذ، خپ ْضنيج ِص ٭

ٌمن ظمز شٹٍن ؼجىَر ْضن شند١ق  ٌثٖضنيؾ ثټٵًٍم،  خجٖضن١ٶ ثټّٽٌم، ثټيي َض ًص٩جًٛ 

ٍض ـٌجر  ثْضمًٌٍشؽ٩پ من نٱّيج أًٌٜز ٨مپ ټُضؼصيجه ثټوًنٍ ٌٰمج ثِصؽو من 

٩ٌز ثټدرشًز خجټ٩ٽ ٍٿ ثټٍٜ ٍظٶ ٨ُضٴز ثټ٩ٽ ٌىٹيث شص ٬ٌريىم.  ٍٿ ثټرش٨ٌز، ثٖضّٽمني 

ٍثء ثټرش٨ٌني  ٌىيث مج ًؽذ ٨٘ض ثټ٩ٽمجء ِ  أٌـٌغ أن خ٩ٝيج ًٹمپ ٩ًٌٝو خ٩ٞ، 

ٍټٍؼٌني ثٖضّٽمني  ٌ ٍث  أنثټٍِّ ٌثټٌٍٕك ٨٘ض أ .إټًًٌنصدي نٱّيم ْضن ث٨صمجه ثټٱٵيجء 

٨ٌن ٴٌح، ٴو َض  ٌثټصٱج٨پ م٩ً ـمٌمٌج  ٍثىٌو  ٵز ٤ ٌمُ٘ض ٍثٴ٪  ٌخ٩ٌوث ٨ن ثلصدجً ثټ

ً ،ٍ٨ٍ ن ث٨صٵجه أ. ٸمج ثٖضّٽمنيټفجٻ  ثْضٰٝپٵوٿ مج ىٍ ًّمق خجؼصيجه مٍٜ

ٍټٍؼٌني ثٖضّٽمني، خأن ثټفٵٌٵز م١ًٍز خني ٘ٱفجس ثټٹصجح ثٖضٵوُ  ٌ ثټٍِّ

ًٌم"، ٌٍض نٍٙٗ ِنز ندًٌّ ثټٹًٌم )ٗ(، ٴو ًو٨ٍ إٗض ثټممٍٻ ــن ثټٹآٌ ــ"ثټٵ

ٌهر ثټفمجِز.  ٌخٌ ٌٴصپ ًٌؿ ثټصفوي،   ٌثټصٵج٨ْ، ًٌصّدذ ٍض خُضهر ثټيىن 
    
ٍهر          ٌثٴ٪ ثٖضمجًِز ٍض ثټ٩جټم إٌخجټ٩ ُضمٍٗض  ؛ نؽو أنً من ثټ٭ًٌذ أن شٙوً ثِٔض

ٍثىٌ ؼوًور، معپ شفًٌم ٴٌجهر  مؽجټْ ثټٱصٍَ ټؽميًٍ ثټ٩ٽمجء أـٹجمج ٨٘ض ٤
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ٌثؼ٩ز  ٌأر معُض خو٨ٍَ أن شصٕدً خجټٌؼپ، ٬ري أن ثټ٭ًٌذ ىٍ إ٨جهر م ثټٌّجًر ټٽم

ٹجٿ خ٩و ـني، أي إ٘وثً ـٹم ًنّ ن مج ِدٶ ًٌؽٌَ ټيج ىيث ثټٵٌجٿ خييث شٽٺ ثْـض

ٌٍليم،  ٨ٌٽمجبيم ٌٔ ثټ٩مپ، ممج ٴو ٧َ٨ًَ ظٵز ثټد٩ٞ من ثټنجُ ٍض أبمصيم 

ًخمج ٴو ًرتشذ ٨نً، ٍض ٍـم  ٌ ، ٩ًٌٝٲ ثټفمجِز ټٽصؽٌّو، خّدذ ثټصٍٕٓ

 ٨ٌٍٖضز ثټص٭ًٌذ، ثخص٩جه ثټٹعري ٨ن هًنيم ثټٙفٌق. ثٔض٨ُضمٍثټصنجْٰ 
 

ث ثټَمن ثټفجرض؛ ٌؼٍح أن ًٱٵً ٨ٽمجء ثَضؼصمج٧ هًٌىم ټٵو ٘جً مؤٸوث ٍض ىي       

ٌثٖضٕجًن  ٍٿ ثْضٰجٜپًٌِجټصيم، ٸمج ٌؼذ ٨٘ض ثټ٩ٽمجء  ٍث ؼٌوث أىمٌز ثټ٩ٽ ، أن ًٱٵي

ٌأنً من  ثٔضنّجنٌز ٨ٌٽم ثټنٱْ ٨٘ض ٌؼً ثټصفوًو،  ٌمنيج ٨ٽم ثَضؼصمج٧  ٌثَضؼصمج٨ٌز 

ص ٍٿ خ٩ٝيج م٪ خ٩ٞ ټمومز ٬جًز ثَِض مُضٯ. ٰجټ٩ٵپ ثټرضًٌي أن شٹجمپ ثټ٩ٽ

ٍشً  هؤٌحثْضهثشٍ ىٍ ٨ٵپ  ٍثٴ٩ٍ، شٙپ ٴ ٌمصفمْ م٪ ثٖض١٩ى ثټ ثټنٕجٟ، مصٱج٨پ 

ٌشيج، خجىصوثء من ثٖضنيپ ثټرش٨ٍ، ًٌفٵٶ  ٌثټ٩مٽٌز خئشٵجن ٸدري أىً ىوثًٰ ثټدنجءر 

رب  ٌثَضنومجػ ًٌٰ، ٌِ ٍثٴ٪  ٌټن ًصفٵٶ لجًػ ث٨صمجه أ٨نو ممجټ١ز ثټ ٌىيث َض  ًو،  ٍث ٬

ٌثبٍ ٨٘ض ثٖضنجىؾ ثټ٩ٽمٌز ٸ صٵ صندج٠ٍ أٌ ثَِض ٍثء ثَِض ٌخص١دٌٶ  أٌٽيج ِ رتهثهي،  ثَِض

ٌثشيج ثټٹٌٱٌز  ٌر ثَضؼصمج٨ٌز، خأه ٌثٴ٪ ثټ٥جى ًثِز  ٌثٖضُضبمز ټو ٨ٍز  ٌثبٶ ثټدفٍط ثٖضصن ٠

ٌىٍ ثټصفيل خألُضٳ  ٌثټٹمٌز ٸُضىمج م٩ج، هٌن أن ننىس مج َض ًٵپ أىمٌز ٨مج ىٸٌ 

٩ٍ ٍض  ٌأٸو ،ثټدجـغ ثټ٩ٽمٍ، ثټصٍ أٴٌىج ثټرش٧ ثټفنٌٲ ٍشيج ثټصرشً٪ ثټٍٜ ـ٥

ٌثټفٌجه ثټ٩ٽمٍ ٴوً ثٖضّص١ج٧،   ٍ٨ٍ َثٿ خجٖضٍٜ مٌعجٳ ألُضٴٌجس ثٖضينز، من ثټص

ٍظجبٶ،  ٌثټ ٌثټٕيجهثس  ٌثْضمجنز ٍض نٵپ ثټدٌجنجس  ٌثټٵٍٻ  ٌثټصفيل خٙوٳ ثټ٩مپ 

ٌثػ ثټ٩مپ  ٨ٌوٿ ثټدمپ، من ـٌغ خيٻ ثټؽيو ثْضٴىص ٔضل ٌثٔضلُٗض ٍض ثټ٩مپ ثټ٩ٽمٍ 

ٌٸصم ىًٍصيم،  ٨٘ض أٰٝپ ـجٻ، ٍظني  ٌثٖضفج٥ٰز ٨٘ض أرسثً ثٖضدف ٌإشٵجن ثټ٩مپ، 

ٌثټصٍ َض ًؽذ أن شمٌػ ٨مج ًفٵٶ مٙٽفز ٌلري  ٬ٌجًصً  نجىٌٺ ٨ن ىوٯ ثټدفغ 

ٌټز أؼم٩جء،  ثٔضنّجنٌز ٌمفج ٍٿ ثٖضّٽمني،  ممجًػ ٨مٽٌز  إًؽجهي ثَضىصمجٿ خيم

َټز ٍض ىوٯ ثټرتٴٌز  ٌثټّم٩ز ٩ٌٰٽٌز شصؽجٌٍ أنجنٌز ثټدجـغ ثټٕمٌٙز ثٖضمص

 ثْضٸجهًمٌز.
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ٌثؼ٪:  ٴجبمز ثٖضٙجهً ثٖض
ٍثًو:  .1 ٌثټنٵوًزثـمو  ٗض، ٨ٽم ثَضؼصمج٧ خني ثَضشؽجىجس ثټٹُضٌِٹٌز  ، ثټ١د٩ز ثٌْض

 . 1981ثټٵجىٌر، هثً ثٖض٩جًٯ، 

ٍثشـً، منجىؽـً، ثٖضٱـجىٌمثـمو ٨دو هللا ټٽفٽـق:  .2 ، ثټدفـغ ثټ٩ٽمـٍ: ش٩ًٌٱـً، ل١

ٹنوًًز، هثً ثٖض٩ٌٰز ثټؽجم٩ٌز،   ثِٔض

ٌخٌز، نفٍ ن٥ًٌز ثؼصمج٨ٌز نٵوًزو ثټفٌّنٍ: ثټٌّ .3  .1985، خريٌس، هثً ثټنيٝز ثټ٩

4.  ٌ ًثمٍ  ٌنجًه ٰجيل: أَضن َض ٍه ِٱجًي ثټدفغ ٍض ثَضشٙجٻ، ٨نجرص منيؽٌزخ ، شٌؼمز: مٌٽ

 .2004ٌآلٌٌن، ممرب ٨ٽم ثؼصمج٧ ثَضشٙجٻ، ؼجم٩ز منصًٍي، ٴّن١ٌنز، 

ٌشٵنٌجس ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ: ثٖضٌٔو ثٖضٱٌو ٍض ثټيجهي لجټوي، ٨دو ثٖضؽٌو ٴوي .5 ، ثٖضنيؽٌز 

َثبٌ،  ٌثټنرش، ثټؽ ٍمز ټٽ١دج٨ز   .1996هثً ى

ٍثن:  .6 ٍٿـّني ٨دو ثټفمٌو ًٔ ّز ٔدجح ثټؽجم٩ز، ٍض منجىؾ ثټ٩ٽ ٹنوًًز، مِؤ ، ثِٔض

2003, 

ٍثٳ ؼٽدٍ:  .7 ٌخٌز، ٴٝجًج ٨ٽم ثَضؼصمج٧ ثٖض٩جرص٨يل ٨دو ثټٌ ، خريٌس، هثً ثټنيٝز ثټ٩

1984. 

ٌشٱٹٌٺ ثٔضنّجن: ثټٱٽ٨ّدو ثټٍىجح ثٖضّريي .8 ٗض، همٕٶ، هثً ٱز ثٖضجهًز  ، ثټ١د٩ز ثٌْض

 . 2002ثټٱٹٌ، 

ٌثټصنٱٌي٨ونجن ثـمو مّٽم:  .9 ٍثس ثټصٙمٌم  َء ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ ثٖضٌوثنٍ، ل١ ، ثټؽ

ًثس ؼجم٩ز همٕٶ،   .1994ثټعجنٍ، منٍٕ

ٌثټصنٱٌي٨ونجن ثـمو مّٽم:  .10 ٍثس ثټصٙمٌم  ، ثټ١د٩ز ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ ثٖضٌوثنٍ، ل١

ًثس ؼجم٩ز همٕٶ، ثټعجنٌز،  ٻ،  منٍٕ َء ثٌْض  .2000ثټؽ

ٹنوًًز، هثً نفٍ ٨ٽم ثؼصمج٧ إُِضمٍ،  ٍٸٍ مفمو إِمج٨ٌپ: .11 ثټ١د٩ز ثټعجنٌز، ِٔض

٨ٍجس ثټؽوًور،   .1988ثٖض١د

ٌثه ٨ٌٍمٍ:   .12 ٌټز ٍض ثؼصمج٨ٌز، ًؤًز إُِضمٌز-ثټن٥ًٌز ثټ٩ٽمم ًثو ه ز هٸصٍ ، أ٠ٌـٌ

ٍر منصًٍي  .1997، ٴّن١ٌنز ٨ٽم ثَضؼصمج٧، ٬ري منًٍٕر، ؼجم٩ز ثٔضل

ٌثٖض٩جرصر، مفٍ ثټوًن ممصجً:  .13 ٍٿ ثٔضنّجنٌز خني ثَضشؽجىجس ثټٹُضٌِٹٌز  منيؽٌز ثټ٩ٽ

٨ٍجس ثټؽجم٩ٌز،  ٍثن ثٖض١د  .1989خجشنز،  هً

ٌشٵنٌجشًمفمو ًٍجن ٨مٌ:  .14 ، ثټيٌةز ثٖضرصًز ثټ٩جمز ټٽٹصجح، ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ، منجىؽً 
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2002. 

ٌثبٶ ثټدفغ ٍض مفمو ٘ٱٍؿ ثْضلٌُ:  .15 ، ثټ١د٩ز ثټّجهِز، ٨ٽم ثَضؼصمج٧ثٖضنيؾ ٠ٌ

ًثس ؼجم٩ز همٕٶ،   . 2001ؼجم٩ز همٕٶ، منٍٕ

٨ٌدو هللا ثټمًٌؽٍ:  .16 ، ثټ١د٩ز ثټمجمّز،  ٠ٌٳ ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍمفمو ثټؽٍىٌي 

ٹنوًًز، هثً ثٖض٩ٌٰز ثټؽجم٩ٌز،   .1997ثِٔض

ٍثه:  .17 ٗضم١ٙٱى لٽٲ ٨دو ثټؽ ،  ٨مجن، هثً ن٥ًٌز ٨ٽم ثَضؼصمج٧ ثٖض٩جرص، ثټ١د٩ز ثٌْض

 .2009ټرشٌٳ، ث

ٍٿ مًًٍْ أنؽٌُ:  .18 ، ، شوًًدجس ٨مٽٌزثٔضنّجنٌزمنيؽٌز ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٍض ثټ٩ٽ

ٌثؼ٩ز: م١ٙٱى مجيض، هثً ثټٵٙدز ټٽنرش،  ٌآلٌٌن، م ٌثٌي  شٌؼمز: خًٍٍو ٘ف

َثبٌ،   .2004ثټؽ

ٌثٖض٩ٌجًًزمفمو مفمو أمًَجن:  .19 ٩ٌز  ، ثټ١د٩ز منيؾ ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ خني ثټٍٜ

ٌثخ٩ز، ثٖض٩يو ثټ٩جٖضٍ ُضمٍټٽٱٹٌ  ثټ جس ثٖضصفور ثِٔض  . 2008، ثْضمًٌٹٌز، ثټًٍَض

ٌآلٌٌن:  .20 ، ٴّن١ٌنز، هثً ثٖض٩ٌٰز، ٨ٽم ثَضؼصمج٧ من ثټص٭ًٌذ إٗض ثټصأٌ٘پهټٌٍ ٌٰٝپ 

1996. 

ٌآلٌٌن:  .21 ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌزهټٌٍ ٌٰٝپ  ًثس ؼجم٩ز أِْ ثٖضنيؽٌز ٍض ثټ٩ٽ ، منٍٕ

 .1999ٴّن١ٌنز،  -منصًٍي 

ٌثشٍ:  .22 ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌزشوًًدجس ٨٘ض منيؽًٌٌٔو ًٍ ، ثټ١د٩ز ز ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٍض ثټ٩ٽ

َثبٌ،  ٍمز، ثټؽ ٗض، هثً ى  .2000ثٌْض

ٌثشٍ:  .23 ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌزًٌٔو ًٍ ٗض، هثً ثټيوَ، منجىؾ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٍض ثټ٩ٽ ، ثټ١د٩ز ثٌَض

َثبٌ،  .2007ثټؽ

٨ٌدو ثټٌـمجن ٨ٍٛ أخٍ ثټيٌؽجء:  .24 ٌثټص١دٌٶًثشذ ٴجِم ٨جًٍٔ  ، ثٖضنيؾ خني ثټن٥ًٌز 

 .2004ٌٗض، هثً ثٖضّرير، ٨مجن، ثټ١د٩ز ثْض 

ٍثٳ ؼٽدٍ: ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ثَضؼصمج٨ٍ .25  ، ٨يل ٨دو ثټٌ

 .1999، ثټٵجىٌر، مٹصدز موخٍيل، ٰٽّٱز منجىؾ ثټدفغ ثټ٩ٽم٨ٍٵٌپ ـّني ٨ٵٌپ:  .26

، هٌن ٠د٩ـز، منـجىؾ ٠ٌـٌٳ ثټدفـغ ثَضؼصمـج٨ٍ ٨دو هللا مفمو ٨دـو ثټٌـمـجن: .27

ٹنوًًز، هثً ثٖض٩ٌٰز ثټؽجم٩ٌز،   . 2002ثِٔض
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ٍثس ثټصٙمٌم ٨ونجن ثـو مّٽم: جن ثـمو مّٽم: ٨ون .28 ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ ثٖضٌوثنٍ، ل١

ًثس ؼجم٩ز همٕٶ، ٌثټصنٱٌي َء ثټعجنٍ، منٍٕ  .1994، ثټؽ

ٌثټصنٱٌي ٨ونجن ثـمو مّٽم: .29 ٍثس ثټصٙمٌم  ، ثټ١د٩ز ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ ثٖضٌوثنٍ، ل١

ًثس ؼجم٩ز همٕٶ،  ٻ، منٍٕ َء ثٌْض  .2002ثټعجنٌز، ثټؽ

ٍٿ ذ، ٨دو ثټٹًٌم ٬ًٌ .30 ٌثټ٩ٽ ٍٿ ثټرتخٌز  ، ثټ١د٩ز ثٔضنّجنٌزمنيؾ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٍض ٨ٽ

ٗض ًثس ٨جټم ثټرتخٌز، م١د٩ز ثټنؽجؿ ثټؽوًور، ثټوثً ثټدٌٝجء ثٖض٭ٌح، ثٌْض  . 2012، منٍٕ
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طرائـــم البحث الاحتماعي والسىسيىلىحـي     

 

 أ د. ىــادية عوشــور

 بــاحثة يف علــم االجتمــاع

 2سطوف -جامعة حممد دني دباغني 

 

 زــمٵوم

جمٽز، شفٹم مّجً ثټ٩نجرص         ٍثنني ٨جمز ٌٔ ٍمً إٗض ٌ٘ج٬ز ٴ ًيوٯ ثټ٩ٽم ٍض ٨م

ٍثنني، إَض خج٨صمجه  ٍٻ إٗض معپ ىيو ثټٵ َض ًمٹن ثټٍ٘ ٌثٖضؽصم٪.  ٌجء ٍض ثټ١د٩ٌز  ٌثْٔض

ٌ  خُضبمًمنيؾ ٨ٽمـٍ ًّصمو أًِّ من ٰٽّٱز ثټ٩ٽم، ًٌصّد٪ مج  ثبٶ أٌ من ٠

ٍٿ  ٍٿ ثٖضنيؾ ٍض أىىجن ٸعري من ثټدجـعني م٪ مٱي ٌٸعريث مج ًمصٽ٢ مٱي أِجټٌذ. "

ٍمني. ٰجٖضنيؾ ثټ٩ٽمٍ ىٍ أٸعٌ  ثټ١ًٌٵز ثټ٩ٽمٌز ٨٘ض ثټ٬ٌم من ثټصدجًن خني ثٖضٱي

َض من ثټ١ًٌٵز، ًٌٌشد٢ خجټٱٽّٱز ثټ٩ٽمٌز ثټصٍ ًصدنجىج ثټدجـغ. أمج  م ثشّج٨ج ٌٔ

ٌأٴ َضثټ١ًٌٵز ٰيٍ أٴپ ثشّج٨ج   .(1)پ ٔم
    
ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز ٴو شٙنٲ شد٩ج ٖضؤرش ٠د٩ٌز م"        ن ثٖض٩ٌٌٯ أن ثټدفٍط ٍض ثټ٩ٽ

ٗض شٵنٌجس ٸمٌز  إٗض ،ثټدٌجنجس ثٖضّصمومز ٌخفٍط ٸٌٱٌز. شّصموٿ ثٌْض خفٍط ٸمٌز 

ٌثٔض  ٌثټٵٌجُ  ٌشٽؽأ إٗض ثټ٩و  ـٙجء...أمج ثټدفٍط ثټٹٌٱٌز ٰيٍ ٬جټدج مج شمٽٍ مدجرشر 

ٌثټ َض شّص٩مپ ثټصفجټٌپ من ثټصٹمٌم  ٙجبٌزٵٌجُ،  ، خپ ش٩صمو ٨٘ض ثټصفٽٌپ ثٔـض

ز" ٌثټ٥جىٌر ثٖضوًٌِ  ٧ٍ ٌشٌٸَ ٨٘ض ثټٱيم، من لُضٻ ثټصٱج٨پ م٪ ثٖضٍٜ  (2)ثټٹٌٱٍ 

من ثټٌّجٳ ىثشً؛ ًٱٌٳ ثټ٩ٽمجء،         ٌثس  ٌٜ ٌخني أه ٸيټٺ، خني ثٖضنيؾ ثټ٩ٽمٍ 

ٌثٖضصم ٙٙني م١ٙٽق أٌ ٸٽمز ثټدفغ. خٌنمج ًٵجخپ ٍض ن٥ٌ ثټ٩وًو من ثټ٩ٽمجء 

                                                           
 .@90زلمد صفوح األخرس: مرجع سابق، ص: (1)
اعية، جامعة "، رللة العلوم االجتممعايير الصدق والثبات في البحوث الكمية والكيفيةفوضيل  دليو: " (2)

 :?، ص;908(، ديسمرب @8زلمد دلني دباغني سطيف، العدد )
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منيؾ، ٸٽمز ٠ًٌٵز ٌ/أٌ أِٽٍح، ًٌصوثلپ ىيث ثْضمٌ ٨نو ثټد٩ٞ ثِضلٌ، ـٌغ ًصم 

ًثِز ثټفجټز أٌ  ثټن٥ٌ إٗض ثټ١ًٌٵز ٨٘ض أنيج أهثر أٌ شٵنٌز منيج ٨٘ض ِدٌپ ثٖضعجٻ ه

شفٽٌپ ثٖضٝمٍن، ٰيٍ منيؾ ٨نو ثټد٩ٞ، ټٹنيج مؽٌه ٠ًٌٵز أٌ شٵنٌز ٨نو ثټد٩ٞ 

ٌنفن ٍض م ٌثٖضنجىؾ ثِضلٌ،  وثلٽصنج ىيو نصدنى ىيث ثټ١ٌؿ ثټيي ًٱٌٳ ثٖضوثلپ 

ٌألريث نٌٝٲ  ٌثس  ٌثبٶ ظم ثټصٵنٌجس أٌ ثْضه جب٢. إٗضٌثټ١ ٌثټٍِ جبپ   مج ِدٶ ثټٍِ

٨ٍز من  ٌثبٶ ثټدفعٌزٌٌٰمج ًيل ن٩ٌٛ مؽم ٌثټٹٌٱٌز؛ ثټصٍ شّصنو  ثټ١  إټٌيجثټٹمٌز 

ٍټٍؼٌزمؽمپ  ٌ ُضمٌز) ثٖضوثلپ ثټٍِّ ٍ  ثِٔض ٌخٌز ثټ ٌثٖضجًٸٌّز( ٌٸيث ثټ٭ ٩ٌٜز 

ٌثبٍ(، خمج شٽؽت إٗض  صٵ ٌثَِض رتهثهي ثټصجًًمٍ  صندج٠ٍ، ثَِض خمنجىؽيج ثټعُضط )ثَِض

ٌش٤ٌٍٱً من  جبپثِص٩مجټً  ٌثس ٌٌِ ٌأه ٌألٌَ مجهًز  شٵنٌجس منيؽٌز  خرشًز 

ٌشٕمٌٚ ثټ٥جىٌر مٌوثنٌج.   ټؽم٪ ثټدٌجنجس 
 

ٌثټص        صٹٕجٯ  ص١ُض٧ أٌ ثَِض ٲ أٌ ثَِض ٌثټصفٽٌپ أمج مج نّمًٌ خجټٍ٘ ٍظٌٶ 

ًثِجس، ًمٹنيج  ٌشٙنٌٲ ټٽو ٌثټصندؤ؛ ٰيٍ نمجىػ ټٽدفٍط  ٌثټصٱّري   أنٌثټصؽًٌذ 

ٌثبٶ، ٌٍض ث٨صٵجهنج أن ىيو  ٌٸيټٺ ٠ ٌمنجىؾ   شّص٩ني خمج ًنجِديج من موثلپ 

َض ْضي ن٧ٍ  ٍثء ٍض ثټٱٝجء، ُٰض ًمٹن ْضي خجـغ،  ثټ٩مٽٌجس ثټّجخٵز ىٍ خمعجخز ثټي

َض ْضي مولپ أٌ ص٭نجء  من ثټدفٍط،  ٌثهً٭م م٩ٌٍض، أٌ ـصى منيؾ ٠ًٌٌٵز؛  ثَِض خ

٨ٌٍز إَضّ  ٍٿ ټيج ٴجبمز ٍض مؽجٻ ثٖضٍٜ ٌثټصٱّري  ٨نيج، ٰٹٽيج َض شٵ ٌثټصفٽٌپ  ٲ  خجټٍ٘

٨ٌمٽٌجس أِجٌِز ٍض ثټ٩مپ ثټ٩ٽمٍ، ىوٰيج  ٍنيج ٘نٍٯ  ٌو، ټٹ ٬ٌريىج ممج ِدٶ ىٸ

ٍهر ټ٭ٌٛ ثټصفٹم إنمجثْضلري  ٍثنني ثٖضنٕ ٌثټٵ ٌشفّني  ىٍ ثٸصٕجٯ ثټفٵجبٶ  ٌٰيج 

ٌىنج ًمٹن ثټٱ٩پ ثټ٭جبٍ ثټندٌپ  ٍثء،  ج٧ ثټنجُ ٨٘ض ثټّ ټٽم٩ٌٰز  ٌثٔضنّجنٍأٌٜ

 ثټ٩ٽمٌز ٸٹپ.
 

٨ٍز من             ٌثبٌج؛ ٩ًٹْ مؽم ٍخج إؼ شٕٹپ ثټ١ًٌٵز ٍض ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ أِٽ

ٌثټصٵنٌجس  ٌثس  ٍثس ثټ٩مٽٌز ٍض شنٱٌي ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ، ًّص٩ني خؽمٽز من ثْضه  -ثټم١

ٵجثټصٍ ٌِصم ش ٌټيج َـض . خٌنمج شنٱٌه ثٖضنجىؾ خٙد٭صيج ثټٱٽّٱٌز، ثټصٍ شُٽٍن خيج -نج

ٌخييث  ٌثټصن٥ريًز ثټمج٘ز خٙجـديج.  ٧ٍ ثٖض٩جټؾ خفّذ ثټٌؤَ ثټٱٹًٌز  ثٖضٍٜ

ًٙدق ټٽدفغ ثَضؼصمج٨ٍ ًٸجبَ ظُضظز ىٍ: ثٖضنجىؾ ىثس ثټٙٽز خجٖضوثلپ ثټصن٥ريًز 

ٌثس. ٍض ىيث ثٔض٠جً نؽو أن ىنج ٌثبٶ، ظم ثْضه َض ٌثټ١ ٌثْضهثر،  ٷ من ًٱٌٳ خني ثٖضنيؾ 

ٱيج منجىؾ: ٰجٖضنيؾ ثټ٩ٽمٍ  ٌثټ١ًٌٵز، ًٌصنجٌٻ ثټ١ٌٳ ٨٘ض خٍ٘ ًٱٌٳ خني ثٖضنيؾ 
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ٌثٖضدجها ثټ٩جمز ثټصٍ  ٍث٨ٌز،  ٌثټ٩مٽٌجس ثټ٩ٵٽٌز ثټ ٍثس ثٖضن٥مز  ٨ٍز من ثټم١ مؽم

ٌمن ظم ٰجٖضنيؾ ًؽٌذ ٨٘ض ِؤثٻ  ٨ٍيج.  ًثِز ٨ٽمٌز ميمج ٸجن مٍٜ ٍه أي ه شٵ

ٍٻ إٗض مؤهثو: ٸ ٌثټٍ٘ ٍىٌ ثټفٵٌٵز  ٌثټٹٕٲ ٨ن ؼ ٌٲ ًمٹن ـپ مٕٹٽز ثټدفغ 

ٌثټفٍٙٻ  ٌٽز ٸپ ٨ٽم ټؽم٪ ثټفٵجبٶ  ٌثس ثټدفغ؛ ٰيٍ ٌِ ٴٝجًج ًٵٌنٌز؟. أمج أه

ٌىٍ شؽٌذ ٨ن ِؤثٻ  ًثِز  ٧ٍ ثټو ٌثټدٌجنجس ثټصٍ ًص١ٽديج مٍٜ ٍمجس  ٨٘ض ثٖض٩ٽ

خُضس م٪ مؤهثو: خمجىث نفپ ثٖضٕٹٽز؟ ٰٵو ًؽو ثټدجـغ أن ٨ٽًٌ أن ًؽٌي مٵج

ٌثس  ٦ ثْضن١ٕز، ٌرضٌح ثټصٱج٨پ ثَضؼصمج٨ٍ. ًٌَهثه ش٭ري أه ٍظني، أٌ ًُـض ثٖضدف

ٌثټصؽوًو ٌٰيج، خٌنمج َض ًفوط ىټٺ ثټص٭ري ٍض  ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ خجٍهًجه ثَضلرتث٧ 

ٌثبٶ ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ نيٸٌ مج ًيل:(1)ثٖضنيؾ ثټ٩ٽمٍ  . من أخٌٍ ٠
 

َض. ثټ١ًٌٵز ثټصجًًمٌز  :أ

 :ٍٿ  ثٖضٱي

  ٌ ٌنّج٤ي ٍثيل ثټٵٌن (2)س ثټ١ًٌٵز ثټصجًًمٌز خٱ ، ٰٱٍ ثټدٌجن ثټيي ٸصدً 19، ـ

ٍنٍ  ًثِجس  1876ِنز  G. Monodم خجټؽًٌور ثټصجًًمٌز، ٌٍض ثټٹصجح ثټصٵوًمٍ ټو

ٍخٍ C .VLangloisثټصجًًن  ټٙجـدً َضنؽٍ   ٌنٌ ٌِ ،C. Ségnobos( ،1898 ؛)

ٌث  ٌنٌّني، شأظٌ ًثنٺ أمعجٻ، ْضٖضجنثخجٖضؤًلني  أِجِجىؤَضء ثٖضؤًلني ثټٱ ؛ ثټيي ٴٍن 

ٍث٨و، شفٵٌٵج  ٨ٍز من ثٖضّٽمجس  أٌ ثټٵ ج٫ مؽم ٔٹٺ ٍض ٰٽّٱجس ثټصجًًن ٌ٘

ٌٰيم ثټفٵٌٵز ٍض ثټصجًًن. ٨ٌٍز   ټٽمٍٜ

ٌشفٽٌپ  يج من لُضٻ ثټدفغ ٍض أـوثط ثٖضجيض  إنيج ٨دجًر ٨ن مدجها ًصم ثِصمُ٘ض

ٌثټٵٍَ ثَضؼصمج٨ٌز ث . (3)ټصٍ ٔٹٽض ثټفجرضثټفٵجبٶ ثٖضص٩ٽٵز خجٖضٕجٸپ ثٔضنّجنٌز 

ٌنٕأشيج ًفجٌٻ شفوًو ثټ٥ٌٌٯ ثټصٍ  ٨ًٍ ٖضجيض ثټ٥جىٌر  ٌىٹيث ٰجټدجـغ خٌؼ

ًث  ٌمؤرشثس ټ٩دض هٌ ٍثنني  أـج٠ض خيج ٖض٩ٌٰز ٠د٩ٌصيج ٠ٌد٩ٌز مج شمٝ٪ ټً من ٴ

ًر  ٌمن ؼيز ألٌَ ٰئن ثٖضجيض ًمٹننج من خٽٍ ٌش١ًٍىج،  ىجمج ٍض نٕأر ثټ٥جىٌر 

ٌىنج شربٍ أىمٌز ثټ١ًٌٵز ثټصجًًمٌز ٸأِجُ ټٱيم ًٍ٘ر مج ًفمٽً ټنج ثٖضّصٵدپ، 

                                                           
 مرجع سابق. ، منهجية العلوم اإلنسانية بين االتجاىات الكالسيكية والمعاصرةزلي الدين سلتار:  (1)
مل ، الطبعة األوىل، منشورات عامنهج البحث العلمي في علوم التربية والعلوم اإلنسانيةعبد الكرمي غريب،  (2)

 . <98-=98، ص9089ادلغرب،  –الًتبية، الدار البيضاء 

 عبد الرزاق جليب: ادلرجع السابق. (3)
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ٌټٌز،  ٍمٌز أٌ ثټو ٠د٩ٌز ثټ٩ُضٴجس ثَضؼصمج٨ٌز ٨٘ض ٸپ ثٖضّصًٍجس ثٖضفٽٌز منيج أٌ ثټٵ

ًثٷ ثټ٩ُضٴز ثټٵجبمز خني ىيو ثٖضّصًٍجس ٸجٰز ٌمن مٙجهًو(1)ٌإه ، نؽو ثٖضمٽٱجس (2). 

ٌثټرتثؼمز ثٖضٵوِز، ٸصثټٹصذ ثٖضٵوِز، ثٖضٙجهً ثټصجًًمٌ ثټصجًًمٌز  ذ ثټٌـجټز 

ٌثس ثټٕمٌٙز، ثٖضٕجىور ثټٕمٌٙز  ٌثٖضيٸ ٌثٖضم٠ٍ١جس، ثټّري ثټيثشٌز  ٍظجبٶ  ثټ

٬ٌريىج. ًثِجس ثټصجًًمٌز   ٌثټو ٍه ثټ٩ٌجن، ظم ثٖضٙجهً ثټعجنًٍز ٸجْضخفجط  ي ٌٔ 

ٌثء ثټدفغ          ٌٰٶ إؼ ٌٴ٩ض ٍض ثٖضجيض  ٌشأًٌپ ـجهظز  إنيج "٠ًٌٵز ټصنجٌٻ 

ٍظجبٶ... ًثِز ٌثټٱفٚ ثټمجٗ خجټ شيوٯ ىيو ثټ١ًٌٵز إٗض إ٨جهر خنجء ثٖضجيض خو

٨ٍز،  ٍظجبٶ ثٖضصن ٍٿ خؽم٪ ثټ وثط ثٖضجٌٜز،...ًند٭ٍ ٨٘ض ثټدجـغ ٍض خجها ثْضمٌ أن ًٵ ثْـض

ٌټييث ثټنٵو مّصًٍني ٍٿ خصٵٌٌميج أٌ نٵوىج؛   ، ىمج:(3)ظم ًٵ

 ج  إًؽجهٍض  ټز أٌ خنٵو ثټصنٵٌذثټنٵو ثټمجًؼٍ؛ ًٌّمى أًٝج خنٵو ثْ٘ض

ٍظٌ ٌم٩ٌٰز ٸجشديج أٌ أ٘پ ثټ ٍظٌٵز إٗض ٍمجنيج ثټفٵٌٵٍ،  ٵز، أي إًؼج٧ ثټ

ٌٸيټٺ شٵٌٌم ـجټصيج، أي  يل  ٌمٹجنيج ثْ٘ض ًثٷمؤټٱٌيج،  إن ٸجنض شجمز  إه

ٌثټ٩عًٍ ٨٘ض  ٌثټنّن  ٍث٠ن ثټًَٲ  أٿ َض، ٰجِور أٿ َض، خجټٹٕٲ ٨ن م

 ثْضل١جء ثٖضمٹنز. 

 ٌثټيي ًّم ٌٰصٝمن  ٌزى خنٵو ثټصأًٌپ أٌ نٵو ثٖضٙوثٴثټنٵو ثټوثليل؛ 

ٌټييث ًٌٸَ  ٍظٌٵز،  ثټصفٵٶ من ثٖض٩جنٍ ثټفٵٌٵٌز ثټصٍ شفصٍي ٨ٽٌيج ثټ

دجح ثټصٍ ه٨ض  ٨ٌ٘ض ثِْض  إنصجؼً.  إٗضثټدجـغ ٨٘ض ثٖضفصٍَ 
 

ٍء ن٧ٍ ثٖضنيؾ ثٖض٩صمو،         ٍثس ثټدفغ ٍض ثټ١ًٌٵز ثټصجًًمٌز ٍض ٜ ٌشصأِْ ل١

ٌٰٶٰجټ١ًٌٵز  ٍ  ثټصجًًمٌز  ٌثبٍ: ش٩صمو ثټم١ صٵ  :(4)ثِضشٌزثس ثٖضنيؾ ثَِض

  ٍه ٧ٍ: ـجټز ِؤثٻ ثَضن١ُضٳ )ٖضجىث ثټؽن ٍث ًٹصدٍن  ثْضٖضجنثلصٌجً ثٖضٍٜ ٸجن

ًخيم مج خني   ؟1939-1920ًِجبپ ْضٴج

                                                           

 .@زلمد صفوح األخرس: ادلرجع السابق: ص:  (1)
، ص ص: 9009، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، البحث العلمي، مناىجو وتقنياتوزلمد زيان عمر:  (2)

8;9_8=0. 

، ترمجة: بوزيد صحراوي البحث العلمي في العلوم اإلنسانية، تدريبات عمليةمنهجية موريس أصلرس:  (3)
 . ;80-:80، ص ص ;900واخرون، مراجعة: مصطفى ماضي، دار القصبة للنشر، اجلزائر، 

 .990-@98عبد الكرمي غريب، مرجع سابق، ص (4)
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 )..ٍثًه أٌ ثٖضٙجهً )ًِجبپ، أُٰضٿ، خ١جبٶ شيٸجًًز ٌىٌٹٽز ثٖض  ً٘و 

  :٨مپ ثِص٩وثهي 

ٍنٌجثٸصّجح م٩جًٯ مُضبمز )م - ٍټ  ..(، أٖضجنٌج ٩جًٯ ـٍٻ ثټفٌح خد

ٍث ًٹصدٍن؟( -    ٍث ًٹصدٍن؟ مجىث ٸجن  ٔدٹز ټٓضِةٽز )ٖضن ٸجن

  ،ٍظجبٶ، )ًِجبپ ٌنٵو هثليل،أُٰضٿشفٽٌپ أٌ نٵو ثټ  ( نٵو لجًؼٍ 

  وثط ))ثټؽنوًني ٸجنج ًٹصدجن "ٖضپء  ٨yٌxمٽٌجس شٌٸٌدٌز: شؽمٌ٪ ثْـض

ٍه  ٌث٫"، ثټؽن ٌٰٶ ٴنج٨جشيم، A  ٌB  ٌCثټٱ ٍثح،  ٍث ًٹصدٍن ټٽؽ ، ٸجن

ٍه نجًٍني  ٘جټفني"... ((، "ٸؽن

   ،ثِصوَضَضس خنجبٌز 

  ٍه ًثس ٨جمز )ثټؽن  ًٹصدٍن )...( ټييث ثټ٭ٌٛ أٌ ىثٷ، ثْضٖضجن٨دج

 .ثَضلصدجً خجټنصجبؾ 
 

صندج٠ٍ؛ ٰئنيج خو          ٌٰٶ ثٖضنيؾ ثَِض ًىج ش٩صمو ٌ أمج ثټ١ًٌٵز ثټصجًًمٌز 

ٍثس ثِضشٌز:  ثټم١

  :٧ٍ ٌشٌذ ثٖض -ِؤثٻ ثَضن١ُضٳ،  -ثلصٌجً ثٖضٍٜ ٌش ٍثًه أٌ ً٘و 

 ثٖضٙجهً،

  ٌثبٍشممٌنجس ن٥ًٌز )م٪ شٝمن ٌٌٰٜز ثټدفغ  (ثٔضؼ

  ،ٌ٘ج٬ز ٔدٹجس ټٓضِةٽز ثن١ُضٴج من شممٌنجس  -٨مپ ثِص٩وثهي

 ثٸصّجح م٩جًٯ مُضبمز، –ن٥ًٌز 

  ،ٍظجبٶ ٌهثليل ټٽ ٌٰٶ ٨ُضٴجشيج  -نٵو لجًؼٍ  وثط  شؽمٌ٪ ثْـض

 شأًٌپ ثټنصجبؾ أٌ ثٖض١٩ٌجس ثټ٩جمز. -خجټٱٌٌٜز، 

 ًخجټنصجبؾ ٔٱًٍج أٌ ٸصجخز. ثَضلصدج 

        

٨ٌجء ثټَمجن ثټيي ًفصًٍنج،           أمٽنجٸجن ثٖضّصٵدپ ىٍ  ٌإىثإىث ٸجن ثټفجرض ىٍ 

٨ٌجبنج ىيث، ٰ ٌټّئ إن ثٖضجيض، ئلجًػ ن١جٳ  ٍټنج،  جټنج نفٍ أ٘  نمج ىٍ ثمصوثه ٌ٘

٨ٌجء ثټفجرض  ٍننج ٍض ن١جٳ  ٌمجظٽز أمجٿ ٨ٌ ثټيّي ٸجنض ثټ٥جىٌر ثَضؼصمج٨ٌز، ـٌّز 

ٌثِصولجٻ  ًٝمنج، إَضّ  ٵز ثټص٭ٌريثس،  ٌظز ټن شصرضً خمُـض أن ٘د٭ٌجشيج ثٖضًٍ

ٌثس لجًؼٌز من ثټَمن ثټؽوًو، ٰجټٙد٭ٌجس ٔأنيج ٔأن ثټٱ١ٌر أٌ ثټؽدّٽز، ٬ري  مؤظ

ٌشص٭ري خ ٍثمپمٵصىض أن ثټٱ١ٌر ٴو شصٽٍط  ٌشفٌو ٨ن  هلٌٽز؛  ٨ شؽ٩ٽيج شنفٌٯ 
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ٍثح  ٌشيٌح ٍض ٸٌأنيج ٌ أؼجهر ثټٙ ٍثنيج أٰصألي ٨نيج  ،لٌَأجنجس شٝمفپ  ټ

ٌشصؽوهأٌ  ٌىيث مج َض ًمٹن من ـني إٗض  ٔٹجټيج   شًٍٙو م٪ ثټٙد٭ٌجسم١ٽٵج ـني، 

ٍنيج ٍمجشٌٹٌز  ټثِصؽجخز  ټٹ ٌثټ٩دو شؽجو  ٌثَضخن، شؽجو أ٘ٽًٽٱ٧ٌ أش شؽجو أمً، 

ٍهو، ٰصٽٺ ىٍ ثټصٍ ش٩مپ ٨٘ض ثِصوثمز  پ ؼجظٌثٔضموثهثسم٩د  ج، ټصؽ٩پ من ًٌؿ ثْ٘ض

ٌٴجخ ٌ خپ   ً٨ٌ ٌثبٌو نــن شموه  ثټَمإ٩ج ٍض ٰؤثه ٌٰ ٌ ٌثش٩ّض ه  ىٹيث.، 

ًثِز ثټ٥جىٌر ثَضؼصمج٨ٌز         من ىنج ًصّنى ټنج ٰيم أىمٌز ثټ١ًٌٵز ثټصجًًمٌز ٍض ه

فٌىجثټفجرضر، ٨رب ث ٍټيج ٌِ ٌمٱ٩ يج  ن ټم إٌ خ٩و ثټيي ټم ًنٵٌٛ  ټصٱصٌٖ ٨ن ًـٌ

. ىٍ شوًٸً ثْضخٙجً ثټصٍ   ٍض ثټٌؤٌُ

 

ًنز:ظجنٌج. ثټ١ًٌٵ  ز ثٖضٵج

 :ٍٿ  ثٖضٱي

ٍٻ إٗض  ٌثس ثؼصمج٨ٌز، خٵٙو ثټٍ٘ ًنجس خني ٤جى ٌثء مٵج ًنز إؼ شٕمپ ٠ًٌٵز ثٖضٵج

ٌثټفٹم ىنج مٌشد٢ خجِصمُٗض  ٪ ثټ٥جىٌر ٍض ثٖضؽصم٪.  ـٹم م٩ني ًص٩ٽٶ خٍٜ

ٍثمپ  ٨ٌ ٨نجرص ثټصٕجخً أٌ ثټصدجًن خني ٨نجرص ثټ٥جىٌر ټصفوًو أِْ ثټصدجًن 

وشني ثټصٕجخً. ٰيٍ ن٧ٍ من ثټدفغ ًيو ٌثټصٕجخً خني ـٌ ٯ إٗض شفوًو أٌؼً ثټمُضٯ 

٪ ثټ٥جىٌر ٍض  ًنز ظُضظز أخ٩جه: خ٩و شجًًمٍ، ًٵجًن خني ٌٜ ٌشٕمپ ثٖضٵج أٌ أٸعٌ. 

ٌخ٩و مٹجنٍ، ًٵجًن خني ثټ٥جىٌر ٍض مٹجن م٩ني  ٌثـپ شجًًمٌز مص٩جٴدز،  م

ٌخ٩و ظجټغ ىٍ ثټد٩و ثټَمجنٍ ثٖضٹجنٍ ثټيي ًٵجًن خني  ٍثؼوىج ٍض مٹجن آلٌ،  ٌش

ٌأٍمنز  ٍثؼوىج ٍض أمٹنز ألٌَ  ٍثؼو ثټ٥جىٌر ٍض مٹجن مج ٌٍمجن م٩ني م٪ ش ش

 . (1)مصدجًنز

هًٌٸجًم، خأنً ثټ١ًٌٵز ثټصٍ خيج ن٩ٌٯ أن ٤جىٌر مج، ىٍ  إمٌپٸمج ٩ًٌٰيج          

ًنز ثټفجټز أٌ ثټفجَضس ثټمج٘ز خٹپ  ٌىټٺ ٨ن ٠ًٌٶ مٵج نصٌؽز ټ٥جىٌر ألٌَ، 

ً (2)٤جىٌر ًنز، ًٌمٝ٪ ثټصفٽٌپ ثٖضٵج ًخ٪ ـجَضس من ثٖضٵج  ٌىٍ: (3)ن إٗض أ

                                                           

 . :80، ادلرجع السابق:  ص: زلمد صفوح األخرس (1)

، الطبعة األوىل، دار اذلدى للطباعة وأدوات البحث العلمي في العلوم االجتماعيةمناىج رشيد زروايت:  (2)
 .<@، ص: <900والنشر والتوزيع، اجلزائر، 

، اجلزء الثاين، منشورات البحث االجتماعي الميداني، خطوات التصميم والتنفيذعدنان امحد مسلم:  (3)
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  ًثِز )مجًٷ ٌثـو ٍض مؽصم٩جس مصٕجخيز ٸو ًنز مص٭ري  ٌآىنمٵج ( ټعمجنٌز ثخ

ٌظُضظني مؽصم٩ج ًمعٽٍن مٌـٽز مج ٴدپ ثټصٙنٌ٪، ٰٙنٲ ثټدجـغ ثٖضص٭ري إٗض 

ٌمرتثخ١ز ٍض شٽٺ ثٖضؽصم٩جس ىٍ: وثس ثؼصمج٨ٌز مصّٽّٽز   ِض ـٌ

 ٍثټدنجء ثَضؼصمج٨ 

 يسثټدنجء ثټٌّج 

 ٍثټدنجء ثټّٹجن 

 ٌٍثَضؼصمج٨  ثټنمٍ ثَضٴصٙجهي 

 ٌٍثخ  ثټن٥جٿ ثټٵ

 .ٍ١يجه ثټمجًؼ  ثَٜض

  )ن ًثِز )مجًٰن ثټٍِ ًنز ٨ور مص٭ريثس ٍض مؽصم٩جس مصٕجخيز، ٸو مٵج

ٌث  نٲ مص٭ري ثټص١ًٍ  أمٌجټٽص١ًٍ ثټٌّجيس ٖضجبز ٌلمّز ٨رش ٴ١ ٌ٘

وثس ثؼصمج٨ٌز ىٍ: إٗضثټٌّجيس   لمْ ـٌ

  ثٔضهثًًزثټ٤ٌٍٱز 

 ٍنٌز ثټ٤ٌٍٱز  ثټٵجن

 ٍَخ  ثټصن٥ٌم ثټف

 .ٌثټّٽ١ز  ثټّٽ١جن 

ور ثؼصمج٨ٌز         وثس ث٘٭ٌ، ٰأ٘دفض ټوًً لمّز  إٗضظم ٘نٲ ٸپ ـٌ ظُضط ـٌ

ٌث نجمٌج. ًنز ٍض مجبز ٌلمّز ٨رش ٴ١  ٨رش مص٭ريث لج٩ٜز ټٽمٵج

    ٨ٌُضٴصيج ًثِز ثټصنمٌز ثَضؼصمج٨ٌز  ٌثـو معپ ه ٨ُضٴز مص٭ريثس ٍض مؽصم٪ 

ٍمٍ ٍض ثٖض ًثِز ٨ُضٴز م٩وٻ  أٌؽصم٪ ثټٙنج٨ٍ، خجټولپ ثټٵ  ثٔضنؽجحه

ٌثٌٰز )ـرضًز ًًٱٌز( ٍض ثٖضؽصم٪  ٌثٖضن١ٵز ثټؽ٭ خجټ١دٵز ثَضؼصمج٨ٌز 

 ثټٙنج٨ٍ.

    ًثِز ٨ُضٴز ثټصنمٌز ثَضؼصمج٨ٌز ٨ُضٴز مص٭ريثس ٍض مؽصم٩جس مصدجًنز، معپ ه

ٍمٍ ٍض مؽصم٪ ٘نج٨ٌٍ٨ُضٴص ًنز شٽٺ ثټ٩ُضٴز خمؽصم٪  يج خجټولپ ثټٵ ٌمٵج

ًث٨ٍ   ٌثنصٵجيل.ٍ
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ًنز          ْٸمج ټٽ١ًٌٵز ثٖضٵج ٨ٍز من ثِْض ٌثټصٍ ٨٘ض (1)مؽم ، ثټصٍ شنيٞ ٨ٽٌيج 

َثٿ خيج ىــٍ:  ثټدجـغ ثَضټص

 ٻ جُ ثٌْض صمجًر: ًّصنو ٨٘ضثِْض ٌثس ؼم٪ ثټدٌجنجس ٸجَِض ٥ز،   أه ٌثٖضُـض

ٌثټصٵجًًٌ  ٌثټّؽُضس،  ٍظجبٶ  ٌثټ ٙجءثس ثټٌِمٌزٌثٖضٵجخٽز،  ، ٌثٔـض

ٌثٖضٵجً ًثس  ٌ ٌثَضلصدج ٌثٖض ٌثٖضٙجهً   ثؼ٪.ٌْ، 

 ٍجُ ثټعجن ٌثټٹمٌز. ثِْض ًنز ثټٹٌٱٌز   : إشدج٧ أِٽٍح ثٖضٵج

 جُ ثټعجټغ ًنز ٨٘ض ٨ٌنز خفغ شٹٍن ممعٽز ٖضؽصم٪ ثِْض صنجه ٍض ثٖضٵج : ثَِض

ًثِز.  ثټو

 ُج ٌثخ٪: ثِْض ثټ٩مپ خأِٽٍح ثټصؽًٌو، ټصمٌٌَ لٙجبٚ ثټ٥جىٌر  ثټ

ٍثىٌ ثْضل ز، ٌإمٹجنٌز إِٵجٟ ىټٺ ٨٘ض ثټ٥  ٌَ ثٖضمجظٽز أٌ ثٖضٕجخيز.ثٖضوًٌِ

 ْجُ ثټمجم ٍثىٌ ثٖضمجظٽز أٌ ثٖضٕجخيز.ثِْض  : إمٹجنٌز ش٩مٌم ثټنصجبؾ ٨٘ض ثټ٥

 

ًنجسأن نمٽٚ ٍض ثټنيجًز إٗض         ٍمز أِٽٍح أټٱنجو مُ ٩ًُو  ٨ٵو مٵج ني ن٩

ٌنج، ٰنفن نّ ٤أ ًنز، ـٌنمج ن٩ٌٕ خجټفجؼز جٰ ٸجنصٱجء ټٽ٩وثټز  إټٌيجٽؽأ إٗض ثٖضٵج

ٍثنج، ٰيٍ معُض، ٸنّٶ من أِٽٍح ٔجب٪ ٍض ثټعٵجٰز  ،إىن ،ثټربىجن ٨٘ض ٘وٳ ه٨

ٌٴدپ ثټ٩جمز ثٔضنّجنٌز ٸمج أنيج ثټ١ًٌٵز  صمي ٸ١ًٌٵز ٨ٽمٌز،أن ًُ  مني ثټٵوًم 

ٌآنٍ ٍض رسهو ټٵٙٚ ثْض  ٌثٖضؽصم٩جس ثټٱيّر ثټصٍ ث٨صموىج ثټصًٌٍٙ ثټٵ ندٌجء 

 .ثټ٭جخٌر

ٍټو ٸجن " معجٻ خ٢ٌّ:ٌٸ    ٍَ أ١٨ٌصنٍ ٴ٩١ز ـٽٖضج  :ْضمً/ًٕصٹٍ من ٌثټ

خٌنمج منفصٍ ألٍ ٴ٩١ز أٸرب من ٴ٩١صٍ، مجىث ٩ٰٽض ټٺ، ټٵو أؼًٌض  ،٘٭رير

ًثؼ٩ض هًٌيس  نؼمٌ٪ ثټصمجًً  ."خٌنمج ىٍ ټم ًٱ٩پ ٸمج ٠ٽدصٍ،ٸٽيج ٌ

ٌشّصفرض ثٔض نٱيم أ      ٥ز  ٌثء ش٩صمو ٨٘ض ثٖضُـض ًنز ٸئؼ هَضٻ ثټ٩ٵيل ن ثٖضٵج

ٌشّصيوٯ  ٌ  ـٵجٳإٌثٖضن١ٵٍ،  ٌثټفٶ،  ٨ن  ثټدجـغ ثٖضٵجًن خييث ًمصٽٲثټ٩وٻ 

٦: "ثثټ٩جهي، ٍض ٠د٩ٌز ثْض  ٖضٵجًنث صوَضٻ ٧ٍــٖضٍٜمٌ ثٖضُـض "، ٌٍض ٠د٩ٌز ثَِض

ٍ/ ــجٗ = ٔمٙــل"، ٌٍض ٠د٩ٌز ثټيوٯ: "ٌثبنـــټٵثٖضن١ٵٍ: "ث

 ."ٍــجٿ = ثؼصمج٨ـــ٨

                                                           

-909مرجع سبق ذكره ص ص ، أدوات البحث العلمي في العلوم االجتماعيةمناىج و رشيد زروايت:  (1)
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ٌثبٶ مُ         ص٩جنز خ١ ٩نج ٍض ثَِض ٌ ٌٸٽمج شٍِ ٌثس مُ أٹمٽز  ٽنج ٍض ه و٨مز ٸٽمج شٍ٘

ٍظنج  مٹجنٌز  ثټص٩مٌم ٨٘ض إٸرب ٨٘ض أٌټيج ٴوًر  ،ٸعٌ مٙوثٴٌزأٗض نصجبؾ إخف

.٪  ن١جٴجس أٌِ

 ظجټعج. ٠ــًٌٵز ثٖضّق ثَضؼصمج٨ٍ:
 

 :ٍٿ  ثٖضٱي

ًثِز ثٔض٠جً أ٩ًٌٯ مفمو ٨ٍٛ ثټ٩جخوي ثٖضّق ثَضؼصمج٨ٍ خ           نً: ٠ًٌٵز ټو

٥صيج ًٌ٘وىج ٌؼم٪ ثټدٌجنجس ثٖض صٙٽز ٍض ثټفجټز ثټ٩جٿ ټٽ٥جىٌر، ٨ن ٠ًٌٶ مُـض

ٌثټدٌجنجس ٨جمز، ًص٩ٌٛ ٌٰيج ثټدجـغ  ًثِز ٔجمٽز  ٌشٹٍن ثټو ٌظيج،  ٌٴض ـو ٌثىنز  ثټ

ًثِز" خأنً: ٨ٵٌپ ـّني ٨ٵٌپ أًٝج  ٩ًًٌٌٰ ،(1)ټ٩وه ٸدري من ـجَضس مؽصم٪ ثټو

ٌثټصٍ شؤظٌ ِٽدج  ٠ًٌٵز  َضٸصٕجٯ ثټ٩ُضٴجس ثټنجشؽز ٨ن شوثلپ ٨وه من ثٖضص٭ريثس، 

ٌثء مّق ٔجمپ ٨٘ض ثټ٥جىٌر إًؽجخجأٌ  ٌىټٺ خئؼ ، ممج ًص١ٽذ شٵيص ثټفٵجبٶ ٨نيج، 

ًثِز (2)ٖضؽصم٪ ثټدفغ أٌ مّق خجټ٩ٌنز" ، ٸمج ٩ًصرب ـّذ  مفمو ًٍجن ٨مٌ:  ه

ٌثٖضّق  ٍٴض ثټفجرض،  ٍهر ٍض ؼمج٨ز م٩ٌنز ٌٍض مٹجن م٩ني ٌٍض ثټ ٨جمز ټ٥جىٌر مٍؼ

ٍث٧ ، أ ًثِجس  ،ٰينجٷ ثٖضّق ثټ٩جٿ، ٸمج ًفوط ٍض ثټص٩وثه ثټّنٍي ټٽّٹجنن ٌىنجٷ ثټو

ٌىٍ ٍض خ٩ٞ  ٱٌز  ٌجنثټٍ٘ ًثِجس ثټٹٕٱٌز  ثْـض ٌٸيټٺ ثټو شٹٍن ٸجٖضّق ثټ٩جٿ، 

ًثِجس  ٌثټو ٍټٌز  ًثِجس ثټ١ ًثِجس ثټصفٽٌٽٌز، ٸمج ًصٝمن ىيث ثټن٧ٍ من ثټو ٌثټو

 (3)ثټ٩ٌٌٜز،
 

  ٍث٧ ثٖضٍّؿ ثَضؼصمج٨ٌزــأن: 

ٍث٧ ثٖضّق ثَضؼصمج٨ٍ ٍټٌز  (4)خجټنّدز ټصٵٌّم أن ًثِز ٰينجٷ خجټٌؼ٧ٍ إٗض ٔم ثټو

ٌثٖضٍّؿ ثټمج٘ز )ثٖضصمٙٙز( أمج شٵٌّم ثٖضّق  ثٖضٍّؿ ثټ٩جمز، أٌ مٍّؿ ثټ٩ٌنز، 

ٌثٌٰز ټٽدفغ؛ ٰ إٗضثَضؼصمج٨ٍ خجټٌؼ٧ٍ  ٌه ثټؽ٭ ٍث٨ج شٌشد٢ خمٹجن ئثټفو نً ًٱٌٍ أن

                                                           

 .?<8رشيد زروايت: ادلرجع السابق، ص  (1)

 .@<8ادلرجع نفسو، ص  (2)

 .<88زلمد زيان عمر: مرجع سابق، ص  (3)
، ص، 9008، الطبعة السادسة، منشورات جامعة دمشق، المنهج وطرائق البحثزلمد صفوح األخرس:  (4)
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ٌټز أٿ إٴٽٌم، أٌ ٨ور هٌٻ، أٌ ٍض ٴًٌز أٌ موًنز...إن شٙنٌٲ  ٍثء أٸجن ٍض ه ًثِز ِ ثټو

ٍث٧ ثٖضٍّؿ ًم  ٹن أن ٩ًصمو ٨٘ض ٨ور مفجًٌ، ..شصٽمٚ شٽٺ ثٖضفــجًٌ ٍض:أن

 ًث٨ٍ ثٖضٹـــجن ٌىنجٷ مّق ٍ ٌمٍّؿ ثٖضوًنز،   ٌآلٌ، ٸجٖضٍّؿ ثټًٌٱٌز 

 ٘نج٨ٍ...ثټن

 ،جس ألٌَ ٍض أٍمنز  ثټَمــجن ٸجن ًٹٍن ثٖضّق ٜمن ل١ز ٨جمز ٖضّـٍ

ٌمنً ٸجن ًٕمپ ثٖضّق ثَضؼصمج٨ٍ  مصدجًنز ټٵٌجُ أخ٩جه ثټص٭ري ثَضؼصمج٨ٍ، 

ٍثٴ٪ ثَضؼصمج٨ٍ ٴدپ  ًٍر ألٌَ خ٩و  إهلجٻًٍ٘ر ټٽ ٌخجء إٗض ثټًٌٲ، ٌ٘ ثټٹي

 .إهلجټيج

 ٍثىٌ ٍض مؽصم٪ ـّذ ثټٕمٍٻ ٌثـور، أٌ ټ٩ور ٤ ، ٸجن ًٹٍن ثٖضّق ټ٥جىٌر 

ٌثـور شمصو ٨رب ٨ور مؽصم٩جس.  ٌثـو، أٌ مّق ټ٥جىٌر 

 مًَو من ثټرتثخ٢ خني ثٖضّق  إٗض، ٰٵو شٌمٍ أىوثٯ ثټدفغ ـّذ ثْضىوثٯ

ًثِز ثټص٩ٽٌم ټم١ز ثټصنمٌز.ثَضؼ ٍثبمز ه ٌثټم١ز ثټٕجمٽز، معُض موَ م  صمج٨ٍ 
 
 ٍثس ثٖضّق ثټٕجمپ  :(1)ل١ــ

  ًِم ل١ز ثٖضّق: ًٌصٝمن: شفوًو ثټ٭ٌٛ من ثٖضّق، شن٥ٌم ًٌٰٶ

ٌشوًًديم، شفوًو ثٖضن١ٵز ثټصٍ ٌِؽٌي ٨ٽٌيج ثٖضّق،  ثټدفغ ٌؼجم٩ٍ ثټدٌجنجس 

َثنٌز، إ٨وثه ثٖض ٌثٖضٌ  ؽصم٪ ټ٩مٽٌز ثٖضّق.إ٨وثه ؼوثٌٻ ثټ٩مپ 

  ،ٌثؼ٩صيج ٌم جبپ ؼم٪ ثټدٌجنجس، شوٴٌٶ ثټدٌجنجس  ؼم٪ ثټدٌجنجس: شفوًو ٌِ

ٌثټ٩ٌٛ. ٌټز، ثټصفٽٌپ  ٌثټؽو  شٙنٌٲ ثټدٌجنجس، ثټرتمٌَ 

ٍثس ثټدفغ ٌق ىټٺ أٸعٌ ٨رب ل١  ٌٰمج ًيل: (2)ًٌمٹن شٍٜ

 ٌثٜفج، ًٌصٝمن ىټٺ شفوًو  ًدوأ ثٖضّق خصفوًو ثټ٭ٌٛ منً شفوًوث 

ٌثَض  ًثس ثټ٩ٽمٌز ثټصٍ ًدنى ٨ٽٌيج ىوًٰ،ثٖضٕٹٽز   ٨صدج

  ٌشٕمپ شفوًو مؽجٻ ثٖضّق من ـٌغ ثټ٩ٌنز ًِم ل١ز ټّري ثټدفغ 

ٌخمج أن ٠ًٌٵز ثٖضّق شفصجػ إٗض  ٌثټَمجن ثټُضٍٿ ټصنٱٌيو،  ٌثٖضٹجن 

مّج٨وًن ٰنٌني ٍض ؼم٪ ثټدٌجنجس؛ ٌؼذ إ٨وثه ىؤَضء ثٖضّج٨وًن خصوًًديم 

 ٖضصفٙپ ٨ٽٌيج،شوًًدج ٸجٌٰج ټٝمجن ٘فز ثټدٌجنجس ث
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  جبپ ٨ور، معپ ثٖضٵجخٽز ؼم٪ ثټدٌجنجس، ًٌمٹن أن ًٹٍن ىټٺ خٍِ

ٌثٖضٵجًٌْ ثٖضمصٽٱز، ٥ز،  ٌثٖضُـض صٱصجء   ٌثَِض

 ،ٌٍشٱّريىج ٨ن ٠ًٌٶ ثټٵٌجُ ثٖضن١ٵ  شفٽٌپ ثټدٌجنجس شفٽٌُض إـٙجبٌج 

  ٙجبٌزثِصمُٗض ثټنصجبؾ م٪ شٵوًٌ موَ ثټعٵز ٍض ثټنصجبؾ ٨نو  ثٔـض

 ثټيي أليس منً ثټ٩ٌنز.ش١دٌٵيج ٨٘ض ثٖضؽم٧ٍ 
 

 ًثخ٩ج. ثټــ١ًٌٵز ثټصؽًٌدٌز:

 :ٍٿ  ثٖضٱيــ

ٌثىٌم٩ًًٌٰ ٠ٽ٩ض           ٥ز ثټ٥جىٌر ٍض ٤پ ٤ٌٌٯ مفوهر  إخ ټ١ٱٍ خأنً: "مُـض

ٌمٝد٠ٍز خ٭ٌز ثلصدجً ثټٱٌٌٜجس ثټّددٌز، ًٌٕرتٟ ثټصفٹم ٍض ٨مٽٌز ٜد٢ 

ٌىٍ ټوَ ِجمٍ مٽفم: " ٩ًصرب ٠ًٌٵز ټفپ ثٖضٕٹُضس خأِٽٍح ٨ٽمٍ،  ثٖضص٭ريثس"، 

٨ٌَٻ  ٌخز،  ٩يم شفض ثټصؽ ٌثٖضؤرشثس، ٌٌٜ ٨ن ٠ًٌٶ ثټصفٹم ٍض ؼمٌ٪ ثٖضص٭ريثس 

ٌٴٌجُ شأظريو ٍض ثټ٩مٽٌز" إـوَ د٢  ٌثټصؽًٌذ (1)ثٖضص٭ريثس خيوٯ شفوًو ٌٜ  .

ٍثِ٪ نٕجٟ ٸعريث مج ًمجًًِ  ٍثٴٲ ثټؽوًور ثټصٍ َض ش٩ّٱً  ثٔضنّجنخم٩نجو ثټ ٍض ثٖض

ٍثؼً ثټٱٌه مٕٹٽز ؼوًور َض ٩ًٌٯ ټيج ـُض، لربشً ثټّجخٵز خجټصرصٯ ٌٰيج،  ٰفني ً

ٍنً ثټ٩ٽمٍ  ًؽٌح ًٌم١ت أٌ ًٌٙذ إٗض أن ًؽو ټيج ـُض...ًٌٕري ثټصؽًٌذ ٍض مٝم

ٌخنجء  إٗضثټ٩جٿ  ٍٴٲ م٩ني أٌ ٨جمپ م٩ني )مص٭ري( ٨٘ض ٤جىٌر مج،... ٴٌجُ شأظري م

ٌش٭ري ثټ٥ٌٌٯ  ٨ٽًٌ ٰأىم مج ًمٌَ ثټدفغ ثټصؽًٌدٍ ىٍ ثٰرتثٛ ٌٰٛ م٩ني 

ٌشفٽٌٽيج ٥ز ثټنصجبؾ  ٌخٵٙو م٩ني ظم مُـض  .(2)خ١ًٌٵز لج٘ز 

ٌثٖضّصمو من ثٖضنيؾ          ٩ًٌصمو ثٖضن١ٶ ثټصؽًٌدٍ ٍض ن١جٳ ثټ١ًٌٵز ثټصؽًٌدٌز، 

ٌثٴدز آظجً ثټص٭ري ثټصٍ ًفوظيج  ٌأىميج م َضس أِجٌِز من ٜمنيج  ٌثبٍ، ٨٘ض مٵ صٵ ثَِض

مج ثهلپ ٸجن ِددج ٍض ـوٌط  إهلجٻ ٨نرص م٩ني ٨٘ض ٤جىٌر مج ټٌٵًٌ ٍض ثټنيجًز أن

ٌثء ثټصؽجًح شفض رشٌٟ  ثِضظجً ثټنجؼمز ٨ن شٽٺ ثټص٭ريثس. أي ثنً ٩ًصمو ٨٘ض إؼ

ٌألٌَ ٜجخ١ز  .(3)م٩ٌنز مّصنوث ٍض ىټٺ ٨٘ض ٨ٌنز شؽًٌدٌز 
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٨ٍجس شٍؼو ٍض ثټصؽٌخز ثټمجًؼٌز أي َض شن١ٽٶ            إن ثټصؽًٌذ ًن١ٽٶ من مٍٜ

ٌشفٽٌٽيج، من ثټ٩ٵپ، خپ شٱٌٛ نٱّيج ٨ٽًٌ  من ثټمجًػ ټ٩ٌمپ ٨٘ض شٱّريىج 

ٍٴجب٪ ثټمجًؼٌز ٍض ـني ًٹمن  ٧ٍ ثټصؽًٌذ ىٍ ثټ ٌخم٩نى آلٌ ًمٹن ثټٵٍٻ أن مٍٜ

َضس. صوَضيل ٍض ثٖضٵ ٧ٍ ثٖضنيؾ ثَِض  (1)مٍٜ
 

 ٨ٍجس ثټصؽًٌدٌز ٍث٧ ثٖضؽم  :(2)أن

ٍثـور ٨ٍز ثټ ٌٌٰيج ١ًٌؿ ٨جمپ مفوه  إټٌيج: ًٕجً ثٖضؽم ٌخز ثټٵدٽٌز ثټد٩وًز،  خجټصؽ

ور ٍض خ٩ٞ  ٨ٍز أٌ من ـٌ ٌجنٌثـو من ثٖضؽم ، ظم ًٵجُ خ٩و ىټٺ ثټص٭ٌري ثټنجشؾ ثْـض

ٌخز  إن ٌثٖضؤظٌ ٍض ثټصؽ ٍثمپ ثٖضصوثلٽز  ٪ ثټ٩ ٌث٨جشً ىٍ ٌٜ ٌأىم مج ًؽذ م ٌؼو...

 شفض ١ٌٌِر ثټدجـغ، ـصى ًٝمن هًؼز ٨جټٌز من ثټٙوٳ ٍض نصجبؽً. 

٨ٍز ثٖضصٹجٰةز ٌخز ثټد٩وًز، ثٖضؽم ـٌغ ًفوط ثټٵٌجُ ٌٰيج مٌر : ًٕجً إټٌيج خجټصؽ

٨ٍز ٴدپ  ٌثه ثٖضؽم ٌټٌْ ٸمج ٍض ثټن٧ٍ ثټّجخٶ ًٵجُ أٰ ٌخز،  ٌثـور خ٩و ثنصيجء ثټصؽ

ٌشّمى  إهلجٻ ٌخ٩وو.  ٨ٍز ثٖضصٹجٰةزثٖضص٭ري ثټصؽًٌدٍ  ًثِز  خجٖضؽم ـٌغ ًصم ٌٰيج ه

ٍثٍي ٍض  ٌثـو. ًٌٵٙو خجټصٹجٰؤ ىنج ثټصٕجخً أٌ ثټص ٌٴض  ٨ٍصني مصٹجٰةصني ٍض  مؽم

٨ٍصني ؼمٌ٪ ثٖض ٌثلصٌجً مؽم ٍٴٲ ٨وث ثٖضص٭ري ثټصؽًٌدٍ.  ص٭ريثس ثٖضصوثلٽز ٍض ثٖض

ٌټيټٺ ثٔضنّجنمصمجظٽصني شمجٿ ثټصمجظپ يشء ٩ًٙذ ثټفٍٙٻ ٨ٽًٌ ٍض ثټصؽجًح ٨٘ض   ،

ٌثػ  ٍثبم ثټٙنًٍز، خفٌغ ًٹٍن أـو ٨ٍٝي ىيو ثٍْض ٌثػ من ثټص ًٽؽأ ثټدجـغ إٗض أٍ

٨ٍز  ٌثِضلٌ ٍض ثٖضؽم ٨ٍصني  ٨ٍز من ثٖضؽم جبپ ٍض مؽم ثټعجنٌز ٸمج ًٽؽأ ثټدجـغ إٗض ثټٍِ

ٙجبٌز ثٖضمصٽٱز ثټصٍ ش٩ٌنً ٨٘ض شفٵٌٶ ٴوً ممٹن من ثټصٹجٰؤ.  ثٔـض
 

ٍٿ خئهلجٻ ثټ٩جمپ  ٨ٍصني مصٕجخيصني ًٵ ٌخ٩و أن ًٹٍن ثټدجـغ ٴو ـٙپ ٨٘ض مؽم

٨ٍز  ٨ٍصني، ًٌٕجً إټٌيج ٍض ىيو ثټفجټز خأنيج ثٖضؽم ثټصؽًٌدٍ ٨٘ض إـوَ ىجشني ثٖضؽم

 ٌ ٨ٍز ثټصؽًٌدٌز،  ٨ٍز ثْضلٌَ ثټصٍ ًٕجً إټٌيج خجٖضؽم َض ًن١دٶ ىټٺ ٨٘ض ثٖضؽم

٨ٍز ثټصؽًٌدٌز  ٌأي ش٭ري ًفوط ٍض ثٖضؽم ٨ٍصني خ٩و ىټٺ،  ثټٝجخ١ز، ًٌٵجًن ثٖضؽم

ًثؼ٩ج إٗض ثٖضص٭ري ثټصؽًٌدٍ.   ًٹٍن ٍض ىيو ثټفجټز 
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٨ٍز ثټوثبًٌز   :ثٖضؽم

ٌثءث ٨ٍز شفجيش ثټٹعري من أل١جً ثٔضؼ ٌخز ىيو ثٖضؽم س ثټمج٘ز خ١ًٌٵز شفجٌٻ شؽ

٨ٍصني أٌ أٸعٌ،  ٍثًٍز. ًٌمٹن ثِصموثٿ مؽم ٨ٍز ثٖضص ٍثـور ٠ًٌٌٵز ثٖضؽم ٨ٍز ثټ ثٖضؽم

٨ٌو ىټٺ ١ًدٶ  ٨ٍجس مصٹجٰةز شٵًٌدج،  َضس ټٽصأٸو من أن ثٖضؽم ٨ٌجهر شديٻ ثٖضفج

٨ٍجس  ٌخييو ثټ١ًٌٵز شٙدق ٸپ من ثٖضؽم ٌخز خوًٌىج،  ثټ٩جمپ ثټصؽًٌدٍ ٨٘ض ٸپ شؽ

ًثِز  ٌثـپ ثټوثلٽز ٍض ثټو ٨ٍز ٜجخ١ز ٍض أظنجء م ٨ٍز شؽًٌدٌز ظم مؽم خوًٌىج مؽم

٨ٍجس ټٌّض ٍض ـجؼز خجټ١د٪ إٗض  ٌىيو ثٖضؽم خنٱْ ثټٵوً  مٹجٰأشيجثټدفغ ثٖضمصٽٱز. 

ٍثًٍز )ثٖضصٹجٰةز(،  ٨ٍز ثٖضص ٌثټوٴز ثٖضّصمومز ٨نو ثِصموثٿ ٠ًٌٵز ثٖضؽم من ثټ٩نجًز 

ٽٍح ثټٱنٍ ټ ٌر ٨٘ض ىټٺ ٰئنً من ثٖضمٹن ش١دٌٶ ثِْض ٨ٍز ثټوثبًٌز ٨٘ض ٨ُض ٽمؽم

ٌثه  ٨ٍجس ممصٽٱز من ثْضٰ ٌىټٺ خئهلجٻ ثټ٩جمپ ثټصؽًٌدٍ ٨٘ض مؽم ٨ٍز مٱٌهر،  مؽم

ٌٴجس ممصٽٱز.   ٨ٍز ثټٹٽٌز ٍض أ  هثلپ ثٖضؽم

 ٍث٧ ثټصؽجًح  :(1)أنـــ

٨ٍني من ثټصؽجًح نٽمٙيج ٌٰمج ًيل:  ىنجٷ ن

ٻثټن٧ٍ  ٌث ثټصؽجًح ثٖض٩مٽٌز،: ثٌْض ٖضٙجن٪، ـٌغ أي ثټصؽجًح ثټصٍ شؽٌي خجٖض٩جمپ 

ٌشٌدجس  ٌٍٰ رشٌٟ ثټصؽجًح ثټ٩ٽمٌز، من ش ٌثٖضٙجن٪ خمج ً ًصم شٙمٌم ثٖض٩جمپ 

َثس مّدٵز ټٽدفٍط ثټصؽًٌدٌز.  ٌشؽيٌ

ٍثٴٲ ثَضؼصمج٨ٌز ثټن٧ٍ ثټعجنٍ:  مجٗثټصؽجًح ٨٘ض ثٖض ٍٿ ٌثْٔض ، أي ثټصؽًٌذ ٍض ثټ٩ٽ

ٍٿ ظُضظز ٨نجرص، ى ثٔضنّجنٌز  ٍ:ٌثَضؼصمج٨ٌز، ًٌصٝمن ثټصؽًٌذ ٍض ىيو ثټ٩ٽ

  ًثِز، ًٌّمى ٧ٍ ثټو ٻ: ثټ٩جمپ ثٖضٌه ٴٌجًِ أٌ ثټ٥جىٌر مٍٜ ثټ٩نرص ثٌْض

 ىيث ثټ٩جمپ خجٖضص٭ري ثټصجخ٪،

  ٌثه م٩ٌٰز شأظريو ٍض ثټ٥جىٌر، ًٌّمى ىيث ثټ٩جمپ ثټ٩نرص ثټعجنٍ: ثټ٩جمپ ثٖض

 ثٖضص٭ري ثٖضّصٵپ.

  ٍثمپ ٌشّمى ىيو ثټ٩ ٍثمپ ثٖضصوثلٽز ٍض ثټ٥جىٌر،  ثټ٩نرص ثټعجټغ: ثټ٩

 س ثٖضصوثلٽز. خجٖضص٭ريث

 ٌخز  :(2)شٙمٌم ثټصؽ
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  ٍهىج خني م٩ٌٰز ٸٌٲ ًصٵوٿ ثټدجـغ ټٽٹٕٲ ٨ن ٨ُضٴز ًٱرتٛ ٌؼ

مص٭ري أٌ أٸعٌ، م٪ شؽنذ أي شولپ ٖضص٭ريثس ألٌَ، ٴو شؤظٌ ٍض ىيو 

 ثټ٩ُضٴز خًٍٙر أٌ خألٌَ.

  ٌث٨ى ٍض ، ًؽذ أن ً ٌخز شدوأ خٌٙج٬ز ثټٱٌٌٛ ٍثس ثټصؽ ـٌغ أن ل١

 ِري ثټ٩مپ شؽجو ثلصدجً ثټٱٌٛ، ىيو ثټٌٙج٬ز ثټوٴز ثټصٍ شفوه

  ٍث٘ٱجس ثټ٩ٌنز ثټصٍ ًؽٌي ٨ٽٌيج ثټدفغ، م٪ ثټ٩ٽم أن ثټ٩ٌنز شفوًو م

ٌثهث أٌ ؼمج٨جس أٌ  ٍٸٌز، ٴو شٹٍن أٰ ٌثټّٽ ًثِجس ثَضؼصمج٨ٌز  ٍض ثټو

ٍثٴٲ،  م

  ٪ٌخز ًِمج هٴٌٵج خوًؼز شصٌق ټٽدجـغ ؼم ًِم ِري ثټ٩مپ ٍض ثټصؽ

٥جس ٜجخ١ز.    مُـض

  ٍثټص٩ٽٌمجس ثټصٍ شص١ٽذ ثټصؽجًح ثټص ٪ ٌثه ٨نجًز ٍض ٌٜ شؽٌي ٨٘ض أٰ

ٌٸيټٺ ثټصم٢ٌ١  ٌخز،  ٙجبٍشٽٵى ٨ٽٌيم أظنجء ِري ثټصؽ ټصفٽٌپ  ثٔـض

 ثټنصجبؾ ٌإ٨جهر ثټٵٌجُ،

  ٌثټصّؽٌپ ثټؽٌو ىٍ ثټيي ًمونج ٍر ألرير،  ًأشٍ هًٌ ثټصّؽٌپ ٸم١

ٌش٭ري ٍض ثټن٥ًٌجس ثټٵجبمز. ٍمجس شّج٨و ٨٘ض إظجًر مٕجٸپ ؼوًور   خم٩ٽ
 

ٍٿ نٵٲ ٨٘ض ـٵٌٵز أن        ٌ ثټ١ًٌٵز ثټصؽًٌدٌزٌٍض ثټ٩م ٍه ن ٸجنض إ،  ش٩ٹْ ؼي

ٍٿ ثټ١د٩ٌٌزثټد٩ٞ ٍض  ٍثىٌ ثټ١د٩ٌٌز، ٬ري  ،ثـصيثء نم٢ ثټ٩ٽ أنيج ٍض شٕديج خجټ٥

ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز،  جُ إٗض ثْض  ٰيٍمؽجٻ ثټ٩ٽ ٌثسشّصنو خجِْض ٌثټٹمٌز  ه  ،ٸٽيجثټٹٌٱٌز 

ٌثټٵٌجُ  صمجًر  ٌثَِض ٌثٖضٵجخٽز  ٥ز  ٙجبٍثٸجٖضُـض ، ُٰٝض ٨٘ض رضًٌر ثمصُضٷ ٔـض

ًثس ٰنٌز ٨جټٌز ٌټٌْ من ٰيم ثټ٥جىٌر ثٖضمصربر  ، شٌس ټًثټدجـغ ٖضيج من ثټوثلپ 

ٌشمٹنً من   نيؽٌز ِٽٌمز.مثټص٩جمپ م٩يج خ آټٌجسثټمجًػ ٰٵ٢، 
 

 لجمّج. ٠ــًٌٵز ثټٵٌجُ ثَضؼصمج٨ٍ:

  :ٍٿ  ثٖضٱيــ

ٍث٨و م٩ٌن          ٍث٧ من ثٖضٵجًٌْ ىٍ شٹمٌم ټٵٌم ٤جىٌر مج خئشدج٧ ٴ ٌىنجٷ أن ز. 

ٌثٴ٩ٌز ش١دٶ ٨٘ض  ثَضؼصمج٨ٌز شصفٹم ٌٰيج أخ٩جه ممصٽٱز. ٰنؽو معُض مٵجًٌْ 

ٌشٹٍن ٍض مؽمٽيج نّدٌز ًثء  ٌمٵجًٌْ ثِض ٌأنمجٟ ثټّٽٍٷ ثټٱ٩ٽٌز،  ٍثىٌ  . ٰيٍ (1)ثټ٥

                                                           

 :@:عديل علي أبو طاحون،  ادلرجع السابق، ص:  (1)
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ًثِز  ٨ٍجس مفپ ثټو ٍثٴ٪ ثټ٩ميل ټٽمٍٜ ٌٽز ثټص٩دري أٌ إًؽجه ثټٙٽز خني ثټ ٌِ- 

ٍثنذ -س،...ثټن٬ًدجس، ثشؽجىج ٪ ثټصؽًٌوي أٌ ثټصمعٌپ ثټٌٴمٍ ټييو ثټؽ . (1)ٌثټٍٜ

 أىم ثٖضٵجًٌْ ثٖضّصمومز نيٸٌ:

 ٍمرتي ٌ ًثِز ثټًٌجٌٜز ثټٵٌجُ ثټٍِّ ٍثًس ٔجخن خأنً: ثټو : ٩ًًٌٰ ِصٌ

ًثس (2)ټٽمٙجبٚ ثټصٍ شمٌَ ؼميًٍ م٩ني ٌٴٌجُ ثَضلصدج ًثِز  ٌىٍ ه  ،

نز ٴٙو ثټص٩ٌٯ ٨٘ض هًؼز ثَضؼصمج٨ٌز هثلپ ثټؽمج٨جس لُضٻ ٰرتر ٍمنٌز م٩ٌ

ٌثه. ٌثټصنجٌٰ خني ثْضٰ  ثَضنؽيثح 

 ٌه ٴٌجُ ثَضشؽجىجس ٍٴٲ ثټنٱيس ټٽٱ ٍنجنٌٹٍ ٩ًٌٯ خأنً: ثٖض ٍمجُ  : ـّذ ش

 . (3)ـٌجٻ إـوَ ثټٵٌم ثَضؼصمج٨ٌز
 

ٌم٪ (4)ٰجټٵٌجُ ٌشن٧ٍ شٵنٌجشً،  جبپ ؼم٪ ثټدٌجنجس خص٩وه  ٌٽز من ٌِ ؛ ًصمٌَ ٸٍِ

٨ٍصني: شٽ ٌشٽٺ ثټصٍ  أٌٔجءٺ ثټصٍ شٵٌْ ىيث ًمٹن شٙنٌٱيج ٍض مؽم مجهًز مفوهر 

ٍٿ  ٌثْضلرير٬ري مفوهر،  أٌٔجءشٵٌْ  ش٭ٽذ ٨٘ض ثٖضٵجًٌْ ثٖضّصمومز ٍض مؽجٻ ثټ٩ٽ

ٌثه ٨جمز. ٸمج ًمٹن شٵٌّم ثٖضٵجًٌْ ثٖضّص٩مٽز  ٌمج ًصٙپ خجْضٰ ٌثَضؼصمج٨ٌز  ثټنٱٌّز 

ٍٸٌز  ٌثټّٽ ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز  ٍث أ إٗضٍض مؽجٻ ثټ٩ٽ  ىٍ: ٧ن

 ًثس  ثَضلصدج

 ٵج٠ٌزثٖض  ٵجًٌْ ثِٔض

 ٍمرتًز ٌ  ثٖضٵجًٌْ ثټٍِّ

 ثٖضٵجًٌْ ثٖضصوًؼز 

 .مٵجًٌْ ثَضشؽجىجس 

ٌثَضشؽجىجسـٌغ ٩ًو  ٌثٖض٩صٵوثس  ًثء  ىٌ أىمٌز ٸدرير، ٰيٍ ًمٹننج من  (5)ٴٌجُ ثِض

ٌثټصفٹم ًٌٰ. ٰنفن ٍض ـجؼز إٗض شفوًو هٴٌٶ ٖض٩صٵوثس ثټٱٌه  ثټصندؤ خجټّٽٍٷ 

                                                           

، اإلسييكندرية، دار ادلعرفييية البحــث العلمـــي: تعريفــو، خطواتـــو، مناىجــو، المفـــاىيمامحييد عبييد اهلل اللحلييي :  (1)
 ?99اجلامعية، ص:

 809عديل علي أبو طاحون، ادلرجع السابق، ص (2)
 .<@:، ادلرجع السابق: ص:عديل علي أبو طاحون (3)
 .@0:-?0:، ص9009، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، البحث العلمي، مناىجو وتقنياتوزلمد زيان عمر:  (4)

 -القياس -ت )المفهومسيكولوجية االتجاىاعبد اللطيف زلمد خليفة وعبد ادلنعم شحاتة زلمود: (5)
 .:<-@=دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، دون بلد ودون سنة، ص ص:  التغيير(،



196 

ٌثٖضؽجٻ ٌثشؽجىجشً ٍض مؽجَضس ٨وًور، ٸجٖضؽجٻ ث ٌثٖضؽجٻ ثټٙنج٨ٍ،  ټرتخٍي 

ٌمؽجٻ ثټ٩ُضٴجس ثَضؼصمج٨ٌز...ثټن...ٌٰمٹن شًٍٙ ثَضشؽجو ٨٘ض ثنً ًٕدً ثٔضٸٽٌنٌٹٍ  ،

هًؼجس ثټٵدٍٻ  أٴىصثټم٢ ثٖضّصٵٌم، ثټيي ًمصو خني نٵ١صني، ثـوىمج شمعپ 

ٌثْضلٌَ شمعپ  ٧ٍ ثَضشؽجو،  ٧ٍ ٌٍض منصٙٲ  أٴىصٖضٍٜ هًؼجس ثټٌٰٞ ټييث ثٖضٍٜ

ٌفٍ:ثٖضّجٰز ثټ  ٵجبمز خٌنيمج شٍؼو نٵ١ز ثټفٌجه، معجٻ شٍٜ

 

 

 

 

 

ٌهًؼز ثټصأًٌو أٌ  ٌثٖضٵٌجُ ثټؽٌو ًوټنج ٨٘ض مج إىث ٸجن ثټٱٌه مؤًوث أٌ م٩جًٜج، 

ٍثٴٲ ثټصٍ ٩ًمم، ٸمج ًوټنج شنجِٶ  ٌهًؼز ٔمٍٻ ثَضشؽجو ٨٘ض أي شن٧ٍ ثٖض ثٖض٩جًٜز، 

 ثټٱٌه ٍض ثشؽجىً أٌ شنجٴًٝ.
       
ىجس ٨ور أخ٩جه ٌلٙجبٚ ثټصٍ شمٌَو، أٔجً خجـعٍن إٗض ٌټٵٌجُ ثَضشؽج       

 أىمٌصيج ٌٰمج ىٍ آس:

 ًرتٸَ ثَضىصمجٿ ىنج ٨٘ض ثټؽجنذ ثټٍؼوثنٍ ټُضشؽجو )ثٖضٕج٨ٌ ٌؼيز ثَضشؽجو ،

ؽجخٌز(، ًٌصم شٵوًٌ ىټٺ من لُضٻ إ٨وثه مٵٌجُ ثَضشؽجو ٨٘ض  –ثټّٽدٌز  ثًَض

ٌثىٌز، –خ٩و  ثټفذ   ثټٹ

 ٍشً: ًٵٙؤور ثَضشؽجو ٍٴٍٯ ٨٘ض مج إىث ٸجنض مٕج٨ٌ ثټٱٌه  ، أٌ ٴ خيټٺ ثټ

٧ٍ ثَضشؽجو ٴًٍز أٿ ٩ٌٜٱز، ًٌمٹن ٴٌجُ ٔور ثَضشؽجو خ٩ور  نفٍ مٍٜ

 ٠ٌٳ منيج مج ًأشٍ:

  ثټٕمٚ ٨٘ض مٵٌجُ مصوًػ ثټٵٌممن لُضٻ ٪ ٌٜ، 

  من لُضٻ ثلصٌجً ثټٕمٚ ټدوًپ من خوثبپ ثټٕور ثټصٍ شمصو

ٍثٰٶ ؼوث إٗض  ،م٩جًٛ ؼوث ثٔضؼجخز ٨ٽٌيج من م

 مجٗ ثٖضؤًوًن خوًؼجس ممصٽٱز، أٌ م ن لُضٻ شفوًو نّدز ثْٔض

ٌىټٺ ٨٘ض ثٖضٵٌجُ ٸٹپ.  ثٖض٩جًٜني خوًؼجس ممصٽٱز، 

 ٌثټٵٌم: ًٌٵٙو خمٌٸًَز ثَضشؽجو ًشدج٠ً خنّٶ ثَضشؽجىجس  ٌىپ ىٍ  ً ث

١ِفٌز أٿ مٌٸًَز، ٰجَضشؽجىجس ىثس ثٖضٕج٨ٌ ثټٵًٍز شمٌپ ْضن شٹٍن 

 الحــــٌاد 

 الرفض التم القبول التام
الرفضنحو     نحو القبول و  
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٨ٍز من ثٖض ٍث١ِز مؽم ٌشو٨م خ ٌثٰ٪ ٴًٍز مٌٸًَز،  ٌشمو ثټٱٌه خو ٩صٵوثس، 

 ټٽّٽٍٷ،

 )ٌثټٌّجهر : ًٵٙو خً أىمٌز ثَضشؽجو خجټنّدز خٌٌٍ ثَضشؽجو )ثټ٥يًٍ 

ټٽٕمٚ،...ټٌّض ٸپ ثَضشؽجىجس ثٖضٌٸًَز شصّم خأنيج خجًٍر أٌ ٤جىٌر، 

ٌټٹنيج  ٌثټٕور،  ٰجشؽجىجس ثټٱٌه نفٍ نٱًّ ټيج هًؼز ٸدرير من ثٖضٌٸًَز 

 ًخمج َض شٹٍن خجًٍر،

 ًشدجٟ ثَضشؽجو ثَضشؽجو ثشّجٳ ٍٴٍٯ ٨٘ض ثشّجٴً من لُضٻ ث : ًمٹن ثټ

ٌموَ ثټرتثخ٢ خني ثنّجٳ ثَضشؽجىجس خٍؼً ٨ـجٿ،  خجَضشؽجىجس ثْضلٌَ، 

 ٍمٌز ثَضشؽجو ٍټٌصيج، ٰد٩ٝيج ٨م ٌثه ٍض موَ ٔم : شمصٽٲ ثشؽجىجس ثْضٰ

٨ٌٍز، ٌثټن ٌز  ٌخ٩ٝيج ثَضلٌ ًصّم خجټمٍٙ٘ ٍمٌز   ًصّم خجټ٩م

 ٍؽجخٌز ټٽٕمٚ : من لثټصنجٴٞ ثټٍؼوثن ٌثًَض ُضٻ شفوًو ثٖضٕج٨ٌ ثټّٽدٌز 

ٌشٵوًٌ موَ ثټصٱجٌس أٌ ثٖضٱجًٴز خٌنيمج، ٰٹٽمج ٸجن  ٧ٍ ثَضشؽجو،  نفٍ مٍٜ

ٌه، ٸجنض ىنجٷ  ٌمفو ؽجخٌز ٜةٌپ  ٌثًَض مٵوثً ثټٱٌٳ خني ثٖضٕج٨ٌ ثټّٽدٌز 

 هًؼز ٨جټٌز من ثټصنجٴٞ ثټٍؼوثنٍ،

 ٌثء: ىٍ ثټص٩ٵٌو ثٖض٩ــٌٍض ًٕصمپ ٨ٽًٌ من م٩صٵوثس ثٖضٹٍن ثٖض٩ٌٍض خمج  إظ

٧ٍ ثَضشؽجو، ٍمجس أٌ م٩جًٯ ټوَ ثټٕمٚ ٨ن مٍٜ  ٌم٩ٽ

 ــٍؿ ٌىټٺ من ثټٍٜ : ًٵٙو خً ثـصمجټٌز شفٍٻ ثَضشؽجو إٗض ثټّٽٍٷ،...

ٍهلُض ٍثٴٲ ـٌجشً ٩ٰٽٌز  ٻ شٝمني ثٖضٵٌجُ ټ٩وه من ثټدن نصنجٌٻ ٌٰيج م

٧ٍ ثَضشؽجو، ٌشد٢ خمٍٜ  ش

 ٍ٨ٍـ  ٩دري ٨ن ثشؽجىً ټٱ٥ٌج،: ًٕري إٗض موَ ٴوًر ثټٱٌه ٨٘ض ثټصثټـ

  :ٌنز  ش٭ٌري ثَضشؽجو أٌ ش٩وًٽً، إمٹجنٌزًٵٙو خيج ثٖضــٌ

 :ٌمفصٍَ ثَضشؽجو ًصٝمن ثَضشؽجو ؼجندني، ثـوىمج لجٗ خجټٕٹپ  ٔٹپ 

ٽٍحأٌ  ٠ًٌٵز ثټص٩دري ٨ن ثَضشؽجو أٌ ثٖضٕج٨ٌ، أمج ثټؽجنذ  إٗض، ًٌٕري ثِْض

 ٍ ، ًٌٕري إٗض مٝم  ن ثْضٰٹجً.ثټعجنٍ، ٰيٍ لجٗ خجٖضٝمٍن أٌ ثٖضفصٍَ
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ًثِز ثټفجټز:  ِجهِج. ٠ــًٌٵز ه

  :ٍٿ  ثٖضٱيــ

ٌټٌْ أهثر شؽًَةٌز          ٨دجًر ٨ن ثشؽجو ؼ١ٕجټصٍ أٌ ٸيل )ٔمٍيل( ٍض ٰيم ثټنجُ 

ٌثهٯ ټٽمنيؾ (1))شٱٌٙٽٌز( ټصفٽٌپ ثټّٽٍٷ ثٔضنّجنٍ ٍٿ م ٌنٌّني مٱي ٌىٍ ٨نو ثټٱ  .

 ٌ ٨ٌنو ثْضم ٧ٍ مٱٌٳ،  ٲ مٍٜ ٌثٍض ثټصٍ ش٩نٍ ٌ٘ ٬ٍ ٍن ًٹٌٍن ًصم من لُضټً ؼم٪ ثٖض

ّز أٌ ن٥جٿ مؽصم٪،  ٍثء ٸجنض ٌٰهث أٌ مِؤ ور ِ ثټدٌجنجس ثټ٩ٽمٌز ثٖضص٩ٽٵز خأًز ـٌ

ًثِز مٌـٽز م٩ٌنز من شجًًن  ٍٿ ٨٘ض أِجُ ثټص٩مٶ ٍض ه ٌىٍ ًٵ أٌ مؽصم٪ ٨جٖضٍ..، 

ٍٻ إٗض ش٩مٌمجس  ٌىټٺ خٵٙو ثټٍ٘ ٌثـپ ثټصٍ مٌس خيج  ًثِز ؼمٌ٪ ثٖض ور أٌ ه ثټـٍ

ور وثس ثٖضصٕجخيز. مص٩ٽٵز خجټـٍ ٌخ٭ريىج من ثټـٍ ز   ثٖضوًٌِ
 

٨ٍز من ثټص٩جًًٲ ټد٩ٞ ثټدجـعني نيٸٌ منيج        ٌثشٍ ٖضؽم  :(2)ٌٴو ٨ٌٛ ًٌٔو ًٍ

  ًٍثِز ثټفجټز ٨٘ض أنيج: "ثټ١ًٌٵز ثټص ش٩ٌٯ ِجمٌز مفمو ٰيمٍ ه

ٌثٖضص٩وهر  ٨ٍز  ور م٩ٌنز ٍض ٨ُضٴجشيج ثٖضصن ش١٩ٌنج ًٍ٘ر ٸٽٌز ټـٍ

ج٨يج ثټعٵجٌٰز، ًٌم ًثِز ٌأٌٜ ٧ٍ ثټو ور مٍٜ ٹن أن شٹٍن ثټـٍ

ٔمٙج أٌ أرسر أٌ ؼمج٨ز أٌ ن٥جمج ثؼصمج٨ٌج أٌ مؽصم٩ج مفٽٌج أٌ 

مز، ًمٹن  ٌمصُـض ًثِز ِرير مصٹجمٽز  ٌأنيج "٠ًٌٵز ه ٠ٌنٌج"، 

ٌشفوًو  ٌثـپ ش١ًٍىج  ٌشصد٪ م ٌثؼ٩صيج  ثټص٩ٌٯ ٨ٽٌيج ٨ن ٠ًٌٶ م

ٌثټدفغ ٍض ثټ٩ُضٴجس ثټصٍ شّيم ٍض خنج ٌثټ٩ٝٲ  ٍر   بيج".٨نجرص ثټٵ

  ٍمجس ٨ٵٌپ ـّني ٨ٵٌپ خأنيج: "ثټ١ًٌٵز ثټصٍ ًؽم٪ خيج ثټدجـغ ثٖض٩ٽ

ٍثء ٸجن ٌٰهث أٌ أرسر ؼمج٨ز أٌ  ًثِز، ِ ٧ٍ ثټو ور مٍٜ ثټمج٘ز خـٍ

ّز أٌ ن١جٴج ثؼصمج٨ٌج أٌ مؽصم٩ٌج مفٽٌج أٌ مؽصم٩ج ٨جٖضٌج.  مِؤ

ور أٌ  ًثِز مٌـٽز م٩ٌنز من شجًًن ثټـٍ ٍٿ ثټدجـغ خجټص٩مٶ ٍض ه ًٌٵ

ّز أ ٌثـپ ثټصٍ مٌس خيج ثټفجټز ".ثٖضِؤ ًثِز ٸپ ثٖض  ٌ أن ًصنجٌٻ ه

                                                           

اخلامسييية،  اإلسيييكندرية، دار ادلعرفييية  ة، الطبعيييطـــرق البحـــث االجتمـــاعيزلميييد اجليييوىري وعبيييد اهلل اخلرجييييي:  (1)
 .@ص:  ،<@@8اجلامعية، 

، ص: <900، مرجع سابق، العلمي في العلوم االجتماعيةمناىج وأدوات البحث انظر: رشيد زروايت:  (2)
8<9-8<:. 
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  ٍمجس ٨دو ثټدج٢ِ مفمو ـّن: إنيج ثټ١ًٌٵز ثټصٍ ًصم خيج ؼم٪ ثٖض٩ٽ

ّز أٌ ن٥جمج  ٍثء ٸجنض ٌٰهث أٌ مِؤ ور، ِ ثټ٩ٽمٌز ثټمج٘ز خـٍ

ًثِز مٌـٽز م٩ٌنز  ثؼصمج٨ٌج أٌ مؽصم٩ج مفٽٌج ٨جٖضٌج، خ٭ٌز ثټص٩مٶ ٍض ه

ًث ور أٌ ه ٌثـپ ثټصٍ مٌس خيج، من أؼپ من شجًًن ثټـٍ ِز ؼمٌ٪ ثٖض

٨ٌُضٴصيج  ز   ور ثٖضوًٌِ ٍٻ إٗض ش٩مٌمجس ٨ٽمٌز شمٚ ثټـٍ ثټٍ٘

ور ثٖضمجظٽز أٌ ثٖضٕجخيز ټيج".   خجټـٍ
      
ًثِز ثټفجټز خأنيج ثټ١ًٌٵز ثټصٍ شؽم٪ ٌٰيج          ٍنٮ ٠ًٌٵز ه ٍټني ً ٩ًٌٯ خ

ٍثمپ ًص ٍثٴٲ ثؼصمج٨ٌز ٸٽٌز أٌ مٌٸدجس من ٨ ٙپ خ٩ٝيج خد٩ٞ. ـٵجبٶ ٨ن م

ٍثهط ثټصٍ شصٕٹپ ٌٰيج ثټمربر  ٌثټصٍ نٙٲ خيج ثټ٩مٽٌجس ثَضؼصمج٨ٌز، أٌ شصجخ٪ ثټف

ٌثټصٍ نوًُ ٌٰيج ثټّٽٍٷ ثټٱٌهي ٍض  ٌثټصٍ نفٽپ خيج  إ٠جًوثټدرشًز،  ثَضؼصمج٨ٍ، 

ٸمج أن  (1)شٹًٍن مدجها. أٌش٩مٌمجس  إٗضٌنٵجًن خني ـجَضس شؤهي خنج  أًٝج

ًثِز ثټفجټز ىٍ ثٖضصمٙٙني ٍض منجىؾ ثټدف ٌثىنز ًؤٸوٌن أن ه غ ٍض ثٖضٌـٽز ثټ

ٌثبٶ  ٍٿ، ٍض ـني شص٩وه ثټ١ ٌثـو ٍض ٸپ ثټ٩ٽ ٌټٌّض منيؽج، ْضن منيؾ ثټدفغ  ٠ًٌٵز 

ٌثبٶ ثټصٍ  إ٠جًوثټصٍ شّصموٿ ٜمن  ًثِز ثټفجټز، ىيو ثټ١ ٸجٖضّق ثَضؼصمج٨ٍ، أٌ ه

ٌثس ثٖضنيؽٌزًمٹن ټٽدجـغ من  ٌثٖض لُضټيج ثِصموثٿ ثْضه ٥ز،  ٵجخٽز، ٸجٖضُـض

صدٌجن...ثټن.  (2)ٌثَِض

 ثْضىـــوثٯ: -

 ،ًثِز ٧ٍ ثټو ور ثَضؼصمج٨ٌز مٍٜ ٲ ٸجمپ ټٽـٍ ٌ٘ 

 ،ٍثمپ ثٖضصأظٌر خيج ٨ٌُضٴصيج خجټ٩  ٰيم ثټفجټز 

 ،ٌمّصٵدٽيم جرضىم  ٌمجٌٜيم ـٌ جټصيم  ٌثشيم ـٌ ٍظني خي  شدرص ثٖضدف

 ٧ٍ، ٨ن ٠ًٌٶ ثټٹٕٲ ٨ن  إًؽجه ٍثمپ ثٖضؤظٌر ٍض ثٖضٍٜ ثټفٽٍٻ ټٽ٩

٨ٌُضٴج  شيج خد٩ٝيج،أِدجخيج 

 ٌثټ٩ًَمز  إًؽجهثٖضدفٍط ٍض  إرشثٷ ًثهرثټ٬ٌدز  ٌثٰ٪ ټٽص٭ٌري مج  ٌثٔض ٌثټو

ٍٻ  ٌثټٍ٘ پ مٕجٸٽً إٗضخنٱًّ   .(3)ـٽٍٻ ټفجټصً ـٌ

                                                           

 9<8زلمد صفوح األخرس، مرجع سابق،  ص،  (1)

 .<<8ادلرجع نفسو، ص  (2)
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ًثِز ثټفجټز -  :(1)مؽجَضس ٠ًٌٵز ه

  ٌثهمؽجٻ  ثْضٰ

  ثْضرسرمؽجٻ 

 مؽجٻ ثټؽمج٨ز 

 ّجس  مؽجٻ ثٖضِؤ

 ٍمؽجٻ ثټن٥جٿ ثَضؼصمج٨ 

 ٌثټ ٍثىٌ ثَضؼصمج٨ٌز  ٌثټصٵجټٌومؽجٻ ثټ٥  ٩جهثس 

 مؽجٻ ثٖضؽصم٪ ثٖضفيل 

 ٍمز ثټ٩جمز  مؽجٻ ثٖضؽصم٪ ٍض ن١جٳ ثٖضن٥
  

ًثِـــز ثټفـــجټزنٱيم ممج ِدٶ ٨ًٌٜ؛ أن مج نّمًٌ           ىٍ ٍض ثټفٵٌٵز  ه

ور م٩ٌنز ش٩ٌٯ  ٌأِٽٍح شصد٩ٍ، ًٌٸَ ٨٘ض ـٌ ٠ًٌٵز ٍض ممجًِز ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ، 

 ٍ ٌٰ ٌٰيج ؼمٽز من ثټمٙجبٚ ثٖضٕرتٸز، خجټفجټز، شدوأ خجټٱٌه ټصنصيٍ خمؽصم٪، شص

َث ٨ن خٵٌز ثټٹٌجنجس، ٩ًّى ثټدجـغ، من لُضټيج، إٗض ؼم٪  شؽ٩پ من ٸٌجنيج مصمٌ

ٌثٖضٹجن،  ٌٍٰز ټد٩وي ثټَمجن  ٌثټٕجمٽز، ثٖضّص ٌثټوٴٌٵز، ثټٹجمٽز  ثټدٌجنجس ثٖضٱٙٽز 

جنٌو  ٙجبٌزٌثٖضصٹةز ٨٘ض ؼمٌ٪ ثِْض ٍشٌز ثٔـض ًثٳ ثټٕمٌٙز ثټعد ٌثٌْض ٍنٌز   ٌثټٵجن

ٍمٌز  ٌثس ثټٌ ٌثٖضيٸ ٍظجبٶ ثټٕمٌٙز  ٌثټٕٱيٌز، خمج ٌٰيج ثټ ٌنز  ٌثټٕيجهثس ثٖضو

ٌثټصّؽٌُضس إن ٌؼوس، ثټصٍ  ٌثټًٍٙ  ٌثټٌِجبپ ثټٕمٌٙز، ًٍجهر ٨٘ض ثْضُٰضٿ 

وح ٌشفجرصىج من ٸپ ؼجنذ، ٸمج ش٩صمو أِجِج  شّصفٍٓ ثټفجټز من ٸپ ٍ٘ح ـٌ

ٌټ دٹز ثٖضٵجخٽز ٍض ؼم٪ ثټدٌجنجس ثْض ٥ز ٌٔ ٗض.ٔدٹز ثٖضُـض  ٌز خجټوًؼز ثٌْض
 
 

 ِجخ٩ج. ٠ــًٌٵز شفٽٌپ ثٖضٝمٍن:

 :ٍٿ  ثٖضٱي

           ٍ٨ٍ ٲ ثٖضٍٜ ٠ًٌٵز أٌ أِٽٍح ٍض ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ ًيوٯ إٗض ثټٍ٘

٨ٍز  ٌثټٵٌجُ ثټٹمٍ ټٽمفصٍَ ثټ٩جٿ ټٽ٥جىٌر ثټيي ٴو ًٹٍن ٸٽمز أٌ ًمٍٍ أٌ مؽم

ٍظجبٶ ثټٌِ ٬ٌريىج من ثټ ٌثټم١جخجس أٌ ثټٙفٲ...ثټن  ٌثټٕمٌٙز. من ثټًٍٙ  مٌز 

ٌثْضهح، مؽجٻ  ًٌّصموٿ شفٽٌپ ثٖضٝمٍن ٍض مؽجَضس ٨ور أىميج: مؽجٻ ثټٙفجٰز 
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ًثِجس ثټنٱٌّز، مؽجٻ  ٌثٔض٨ُضٿ، مؽجٻ ثټص٭ري ثَضؼصمج٨ٍ، مؽجٻ ثټو ثَضشٙجٻ 

ٌثٖضؽصم٪ ًثِجس ثټ٩ُضؼٌز، مؽجٻ ثټعٵجٰز   .(1)ثټو
 

ٽمني خمٍٙٗ ٨٘ض ًو ثټٱٵيجء ثٖضّ أٴٌمٌثټصفٽٌپ ثټ٩ٽمٍ ټٽمٝمٍن،          

جهًغ ٍث ٨٘ض ش١يريىج من ٸپ  ثْـض جهًغثټندًٍز ثټرشًٱز، ٨نومج ٨مٽ ًر  ثْـض ثٖضٌَ

جُ ٍض ٨مٽٌز  ٨ٌٍز، شمعٽض خجِْض ٌث ٍض شفٽٌٽيم م٩جًري مٍٜ ز؛ ـٌغ ثشمي ٌثٖضوٍِِ

ٌټٵو ٔٹٽض ثټ٩ن٩نز  أٌ ثټّنو أىم  ٍثشٌ ثټفوًغ ثټندٍي من ثٖضٙوً ـصى ٸصجخصً ؛  ش

ٍٴٲ مّجً ثټ٩ن٩نز ټٱرتر مج.  مجنزأ إٗض إٜجٰزشٽٺ ثٖض٩جًري،  وٳ ثٖضٙوً، ٍض ـجٻ ش ٌ٘

ٌنّج، ٴجٿ ثـو  1888ٌٍض ثټٵٌن ثټصجِ٪ ٨رش، ِنز  جشيرخٱ ثټؽجم٩ٌني خؽجم٩ز  ثِْض

ٌنًٌٌ  ًRennes  ٍهٌن ٌىٍ خنٌجمني خ ٌنّج   خئشدج٧،  Benyamin Boudon خٱ

ٹٽض  خيټٺ شفٽٌپ مٝمٍن مفصٍَ ثٔضنؽٌپ؛ ٌٍض ِدٌپ ىټٺ ثلصجً ًٍِر ثټيؽٌر، ٌٔ

 Bourdin L.٨ٌنز ټصفٽٌپ ثٖضٝمٍن...ٸمج خٌٍس شٵنٌز شفٽٌپ ثٖضٝمٍن ـّذ

جس ثٖضصفور  ًٍَض خصفٽٌپ ثټم١جخجس  H. laswell، ـٌغ ٴجٿ 1945ِنز  ثْضمًٌٹٌزخجټ

ٌثبو ثټٌّجٌِز ٍثًهر ٍض ثټؽ  .(2)ثټ
 

ٌثً ثټ١ًٌٵز ثټصجًًمٌز نؽو شفٽٌپ ثٖضٝمٍن ًوًُ م١٩ٌجس           ٩ٰ٘ض ٬

ٌثټيًن ىم ٨٘ض ٴٌو ثټفٌجر،... أمج ٌثنصجؼجس ثټّٽ ٌثه ثٖض٩جرصًن  ٍٷ ثټدرشي ټٓضٰ

ًثس  ، ٰئنً ًصم من لُضٻ ثِصموثٿ ثټ٩دج ٌثټ٩ٌٌٛ ٸٌٱٌز شفٽٌپ ىيو ثټنٍٙٗ 

 ٍ ٌثٖضصٹًٌرٌثټٌم ٌثټص٩ٽٌٵجس ثٖضصٝمنز  ٧ٍ أٌ خٙٱجس  ٍ  ٍثن ثٖضٍٜ ًخ١يج خ٩ن ٌ

ٌثټٱرتر ثټَمنٌز ثټ ٌثٖضف٢ٌ ثَضؼصمج٨ٍ ثټيي ٩ًًٌٕ  صٍ ـوظض خيج. ٔمٌٙز ثټٵجبپ 

ًثس  دزٰم١ ٌثً ثټ٩دج ثټٵجبو معُض ٍض منجِدز ٠ٌنٌز، من ثٖضمٹن شفٽٌٽيج من لُضٻ شٹ

وثط ثْضلٌَ  ٨ٌُضٴصيج خجْـض ٍثنذ ىيو ثٖضنجِدز.  ٌثټصٽمٌفجس إٗض ؼ ًثس  ج ٌثٔٔض

ٌثټٌّجيس ثټيي ًصٝمنً  ٥ز ثَضشؽجو ثټٱٹٌي  ٌمُـض ٌثټٵٌجهًز  مٌٙصً ثټ٠ٍنٌز  ٌٔ

وثط ًخ٢ ٸپ ىيث خجْـض ٧ٍ ل١جخً ل١جخً، ٌ ٌثس ثټصٍ ـٙٽض م٪ مٍٜ  .(3)ٌثٖضؤظ
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ٸمج "شصؽّو ثټ٭جًز ثټصٍ ش٩ّى إټٌيج شٵنٌز شفٽٌپ ثٖضٝمٍن أِجِج ٍض ثټدفغ          

ٍثٜق ْضي نٚ من  لٽٲ ١ًٍِ ثټم١جح ثٖضٹصٍح أٌ ثټٕٱٍي؛ ـٌغ أن ثٖض٩نى ثټ

ٌثٖضدجرشر ټً؛ ٌإنمج َضخو من شن٥ٌم ؼوًو ٗض  ٌثءر ثٌْض ټٽمجهر  ثټنٍٙٗ َض ًأشٍ من ثټٵ

ٌٴو شمفًٍس ـٍٻ ثټنٵ٢  ٍه.  ٍٻ إٗض ثٖض٩نى ثٖضٵٙ ٌءر، ٸٌٱٌز شّمق خجټٍ٘ ثٖضٵٌ

 :(1)ثِضشٌز

  إـٙجب٨ٍو، 

  ٰٚةجس، إٗضشدًٍذ ثټمٙجب 

 ،جبپ ثَضشٙجټٌز  شفٽٌپ ٨ٽمٍ ټٽٍِ

  ٨ٌنجس ٴجخٽز ټٽصٽمٌٚ  إٗضشصفٍٻ ٌٰيج ثٖضجهر ثَضشٙجټٌز  إ٨ُضمٌز٨مٽٌز

ًنز،  ٌثٖضٵج

  ًشدج٠ًٌثٸصٕجٯ ٨ُضٴجس مجهر  أًز ثټمٙجبٚ ثٖض٩رب ٨نيج ٍض خني ث

 ثشٙجټٌز،

  ـٍٙٻ ٨٘ض ثِصوَضَضس ٨ن ٠ًٌٶ ثټص٩ٌٯ ٨٘ض ثټمٙجبٚ ثٖضمٌَر ْضي

 نٚ،

 ،ٌثٖضٹجن ثټيي ًفوهو ثټدجـغ ٍٴض  ٥ز ثټٌِجټز ٍض ثټ  مُـض

 ،٧ٍ م٩ني ٌمفجًو ٖضج ًٵجٻ ٨ن مٍٜ ٲ هٴٌٶ  ٌ٘ 

 ،٨ٌٍج ٱج مٍٜ ٲ ثٖضفصٍَ ثټ٥جىٌ ټُضشٙجٻ ٌ٘ ٌ٘ 

 ٥ز ٬ري مدجرشر ش ّصموٿ ٍض شفٽٌپ مٝمٍن ثٖضجهر ثَضشٙجټٌز هٌن مُـض

ٍء   ٨ٌنجس ثټؽميًٍ، إٗضثټٽؽ

  َر ٘جټفز ټٹپ ٌټٌّض أهثر ؼجى ٌثًٜ،  ٌنز ًٹٌٱيج ثټدجـغ ْض٬ أهثر م

 ثِص٩مجٻ،

  ٨ٍٍ ًفٍٻ ثٖضٝمٍن ٲ مٍٜ ٍٿ ٸمٍ ٴجخپ ټٽصأًٌپ. إٗض ثٔض٨ُضمٌٍ٘  مٱي
 

٨ٍز من ثټمٙجبٚ         ٍث  ټ١ًٌٵز أٌ ټصٵنٌز شفٽٌپ ثٖضٝمٍن، مؽم ٌثنّ ـّذ ٰ

 ، ىٍ:François Dépelteau (2)هًدٌٽصٍ

 ٍظجبٶ أٌ ثټٌِجبپ  .شفٽٌپ ثٖضٝمٍن شٵجٿ ـٍٻ ممصٽٲ أنمجٟ ثټ
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  ٧ٍ ٦ مدجرشر مٍٜ ٥ز ٬ري ثٖضدجرشر،...ـٌغ ثټدجـغ ًُـض شٵنٌز ټٽمُـض

٥ز  ًثِز خجٖضمرب أٌ ٍض ثټ١د٩ٌز، ٌٰمج ًصم شفٽٌپ ثٖضفصٍَ ٨ن ٠ًٌٶ مُـض ثټو

ًثِز خأِٽٍح ٬ري ٧ٍ ثټو پ مٍٜ ٌظٌٵز أٌ ل١جح ًصٍ٘ ٍث١ِز   مدجرش، خ

 إٗض إنصجؼً.

 ٝمٍن ًمٹن أن شٹٍن ثٖض١٩ٌجس ثٖضّصّٵجر من لُضٻ ٠ًٌٵز شفٽٌپ ثٖض

 .ٸمٌز أٌ ٸٌٱٌز

  ٍظٌٵز أٌ ًِجټز مج؛ ٦ ثٖضفصٍَ ثټ٥جىٌ أٌ ثټٝمنٍ ټ ًمٹن أن نُـض

٧ٍ ثټصفٽٌپ؛ أمج  ٰجٖضفصٍَ ثټ٥جىٌ ًٱٌو ثٖضجهر ثټمجٿ ثټصٍ شٕٹپ مٍٜ

ٌثءر ثٖضفصٍَ ثټٝ منٍ، ٰيٍ ًفٌپ ٨٘ض ثټ٩نجرص ثټٌمًَز ټٽمجهر ثٖضفٽٽز؛ ..ٴ

 .من ثټوًؼز ثټعجنٌز

  ٍثء ٸجن ٸمٌج أٌ ٸٌٱٌج، أٌ مٵجمج ـٍٻ مفصٍَ ٤جىٌي شفٽٌپ ثٖضٝمٍن، ِ

ٌثه أٌ ثټؽمج٨جس؛ إى ًمٹن  ًثِز ل١جخجس ثْضٰ أٌ مفصٍَ ٜمنٍ؛ ًمٹنً ه

ج٨جس ٜج١٬ز ټييو ثټؽمج٨جس أن شٹٍن نمدًٍز أٌ ٠دٵجس ثؼصمج٨ٌز أٌ ؼم

َثحأٌ  ًثس أٌ مٵجَضس ممٙمٙز أٌ  أـ ٍث ٍمجس أٌ ٌ ٌِجٌِز أٌ ـٹ

ٍمٌز.    ٨م

  ،ٌټٽص٩ٌٯ ٨ن ىټٺ ًثس أٌ ثټص٭ٌريثس؛  ًثِز ثټص١ٍ ًّمق شفٽٌپ ثٖضفصٍَ؛ خو

٨ٍز ثَضؼصم ًثِز ثټم١جخجس ټنٱْ ثټٱٌه أٌ ټنٱْ ثٖضؽم ٌٰٶ ًمٹن ه ج٨ٌز 

ٌثټص٭ٌريثس. ٰرتثس أٌ ٍمنٌز ممصٽٱز ًثس   ٌشفوًو ثټص١ٍ
 

ټ٭ٌٛ شٵًٌذ ٰيم ثټدجـغ ټٹٌٱٌز ٠ًٌٌٵز ش١دٌٶ ىيو ثټصٵنٌز ن٩ٌٛ مٍؼَ         

ٍثس منيؽٌز ثټ٩مپ ٌٰمج ًيل  :(1)ْضىم ل١

ٍٿ خئ٨وثه ٰةجس شفٽٌپ خنجء ٰةجس ثټصفٽٌپ - ؛ أظنجء شفٽٌپ ثٖضفصٍَ، نٵ

مٕٹٽز ثټدفغ  إٗضثٖضفصٍَ ټٽصمٹن من ؼم٪ م١٩ٌجس هثټز خجټنّدز 

ٌظجبٶ، ىيو  ٍثؼور ٍض  ٍظجبٶ ًصم ثنصٵجؤىج خ٩و ثَض٠ُض٧ ٨٘ض ٌثٖضص  ثْضهخٌجسثټ

وثس ثټصٍ نًٌو  ٧ٍ. خ٩و ىټٺ ًصم ثَضنصٵجٻ إٗض ثلصدجً ثټـٍ ثٖضصٙٽز خجٖضٍٜ

ٍثء ٸجنض  ٍثه ثټصٍ نّص٩مپ ٨ٽٌيج، ِ ٌن٧ٍ من ثٖض ٍظجبٶ.  ثنصٵجؤىج ٍض ىيو ثټ

                                                           

 .;?9-=99موريس أصلرس، مرجع سابق، ص ص : (1)
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ٰةجس شفٽٌپ ثٖضفصٍَ  إٴجمز إٗضٸمٌز أٌ ٸٌٱٌز، خييو ثټٹٌٱٌز نٙپ 

 ًٌٴز ثټرتمٌَ أٌ ن٥جٿ من ثټد١جٴجس... إ٨وثه ثٖضّص٩مٽز ٍض

ٌثٖض٩رب ٨نيج خجٖضٱجىٌم أ٘پ ثټٱةجس -  ٌثْضخ٩جه؛ شمعپ مٕٹٽز ثټدفغ، 

جٌِز ٔض٨وثهٌثٖضؤرشثس، ثټٵج٨ور  ثټٱةجس، ٸپ ٰةز شص١جخٶ، معُض، م٪  ثِْض

 مؤرش. 

ٍظجبٶ ثټصٍ ثټٱةجس ثٖضّص٩مٽز ٨جهر - ؛ ش٩صرب ثټٱةجس خمعجخز ٨نجرص هثټز ٍض ثټ

ٍثټٌز من  نًٌو ٍض نجٯ ثټّصز ثٖض شّؽٌٽيج. ٴدپ شعدٌصيج نيجبٌج...نٽؽأ إٗض ثْ٘ض

: ٌثټصٍ شّصموٿ ٨جهر ٍض شفٽٌپ ثٖضفصٍَ  ثټٱةجس 

 ،ٌنجمؾ ـَح ٌِجيس م٩ني ٍثٌٜ٪ ثٖض٩جټؽز، معپ خ  ثٖضجهر أٌ ثٖض

 ،..ثشؽجو ثَضشٙجٻ،...ىپ ىٍ مؤًو، ٬ري مؤًو 

 ٍظٌٵز،...ثٖضنجّٰز، ثټ٩ّجهر ثټن  ؽجؿ..ثټٵٌم ثټصٍ شفمٽيج ثټ

  ،جبپ، ..شيوًو ٍثً..إٴنج٧ثټٍِ ٍر، ـ  ، ٴ

 .پ  ثټٱج٨ٽني أٌ ٔمٌٙجس ثَضشٙجٻ، ثټّن، ثټؽنْ ثټوًجنز، ثْ٘ض

  ٍظٌٵز ٍثؼو ثَضشٙجٻ؛ من أًن ثټ ٌثؼ٪، أي مج ًمٌَ مٙوً ش ثٖض
٨ٍيج )منًٍٕ، ل١جح،  )ثټٱرتر ثټَمنٌز، ثټٹجشذ، ثٖضٹجن..( ن

ٖضؤټٱني ؼًٌور، ـٙز خجٖضيًج٧، أٌ ثټصٽٱَر( أٌ شَٸٌجشيج )ث
جٌِز( .. ثْضلٙجبٌنيثٖضيٸًًٍن   ثٖض٩صموًن، ثټصأٸٌوثس ثِْض

وثس ثټوَضټز - ٍظجبٶ، ـٌ ؛ شّمق ثټٱةجس ثٖضمصجًر خألي ثټوَضټز )ثٖض٩نى( من ثټ
وثس ثټوَضټز ٌٰمج ًيل:  أي ثلي مٵج٠٪ من مجهر ثَضشٙجٻ، ٴو شصمعپ ـٌ

 ،ٸٽمجس 
 ،ٌٍثٌٜ٪ منصرشر ٨رب ١ًٌِن أٌ أٸع  م
  ٌأٔمجٗٔمٌٙجس أ، 
 ٨ٍز، معپ ٠ٌٳ ثټص٩دري،  ألٌَرص ٨نج  ثْضهخٌجس. أ٘نجٯمصن

ٌشٝد٢ ٠ٌٳ ـّجح  - وثس ثټ٩وه شفوه خوٴز  وثس؛ إن ـٌ ـّجح ثټـٍ
ٌثټٹم(. ٌثً   ثټ٩نجرص ثٖضنصٵجر من ثټٱةجس )ثټصٹ

وثس؛  - وثس ثټوَضټز ٍض مٌوثن ثټدفغ ثټٹٌٱٍ  إننجشٵوًٌ ثټـٍ نّؽپ ـٌ
ٌثػ  ٲ( شّمق ټنج خجِصم وثس ثټٍ٘ ٌثٍ)ـٌ ثس ثٖض٩نى ثټ٩نجرص ى ٌإخ

ٍظٌٵز، ٍهر ٍض ثټ  ٌثټوَضټز ثٖضٍؼ

 ٘ٱجس ثټصٱٌةز ثټؽٌور؛  -

 ،ٍټٌز  ثټٕم
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 ،ٍؿ  ثټٍٜ

 ،ثټفرص 

 ،ٍثٍن  ثټص

ٍمجس ـّذ ثټٱةز؛ -  شّؽٌپ ثٖض٩ٽ

  َء ٻًٌٴز ثټرتمٌَ، شّصموٿ ٍض ثټّفذ ثټٹمٍ ٍض ثټؽ  ثٌْض

َء ثټعجنٍ. ٌثټّفذ ثټٹٌٱٍ ٍض ثټؽ  منيج، 

  ٪ٍٴ  ؼوًو: ثِص٩مجټيج من إ٨جهرثټد١جٴجس، ًند٭ٍ ٨ٽٌنج ش

 ٌثٌٰز ٬ٍ  ثټد١جٴز ثټدٌدٽٌ

 ٍظجبٵٌز  ثټد١جٴز ثټ

  پثټًٍٙر ٠دٶ  .ثْ٘ض

ٍمجس ىثس  - ٍٿ خدنجبيج ٨نومج نًٌو ؼم٪ م٩ٽ خنجء ثټّٽُّضس ثټٌٴمٌز؛ نٵ

 ٠د٩ٌز ًٴمٌز.

ٌټً، ًصدني ټٽ١جټذ           ٍء مج شم شنج ٠ًٌٵز "شفٽٌپ ثٖضٝمٍن" ټٌّض  أنٍض ٜ

٧ٍ ٴو َض ًٙٽق ثلصدجًو ٨مٽٌج إَض ٩٘دز ټٽ٭جًز، مج ًؽ٩پ ثټ١جټذ ًرتثؼ٪ أمجٿ م ٍٜ

ٌشٌٸٌَ  يٽز شفصجػ، ٰفّذ، إٗض هٴز  ٌثٜفز ٌِ ٍث١ِصيج، إىن ٰيٍ ٠ًٌٵز  خ

ٍثس ثٖضنيؽٌز. جٰز ٬٘ض ثټفٌٗ ٨٘ض ثـرتثٿ ثټم١  ٔوًوًن، خجٜٔض

 لــجشمز

ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز           ٌثبٶ ثټدفغ ٍض مؽجٻ ثټ٩ٽ ٩جخٌ ټصفٵٌٶ ثٖضّ  ٌثٔضنّجنٌزش٩صرب ٠

ًثٷ ثٖض ٹجَضس ثټصٍ ٬جًز إه ٌثه خفعيج ثٖضعٵٽز خجٔٔض ٨ٍجس ثٖض ٩ٌٰز ثټٙفٌفز، خصٽٺ ثٖضٍٜ

ٍټيج، ٍض أىىجن ثټدجـعني،  ٌٰٺ ثَضټصدجُ من ـ ًّص٩ٙذ إمج٠ز ثټ٭مٍٛ من ٨ٽٌيج، 

ٍثح  ١فجح ثټدجـغ إٗض ـٌغ ًًٌو، أًن ًٹٍن ثټؽ ٌټيټٺ ٰيٍ ثٖضّجټٺ ثٖضٌُّسر َ٘ض

 ثټٕجٍض ٴجخ٩ج ٍض ٸنٲ ثَضنص٥جً. 

َثه؛ ٰئن ٨٘ض ثټدجـغ أن ٌإىث ٸ         ٌثټ ٌثٰٵز ثټ٩صجه  جن ِٱٌ أـونج ًّصٍؼذ م

ٌثټصٵنٌز  جبپ ثٖضنيؽٌز  ٌثټٍِ ٌثټصٵنٌجس  ٌثس  ٙجبٌزًٽصمْ من ثْضه ٍظجبٵٌز ّمج  ٌثٔـض ٌثټ

ٌثه أي ىوٯ  ٍٻ رس٩ًج إٗض شفٵٌٶ ثٖض ٌثټٍ٘ ًّج٨وو ٍض ثٰصٝجٛ ٨نجء ثټدفغ، 

ٌثس ٸٽ جُ إٗض ثْضه ٌثبٶ شّصنو خجِْض ٌټًٍجس ثټدفغ، ٰؽمٌ٪ ثټ١ ٌثلصٽٱض من ثْض يج، 

ٌثټٵٌجُ  صمجًر  ٌثَِض ٌثٖضٵجخٽز  ٥ز  ٌشض من ـٌغ ثټوًؼجس، ٸجٖضُـض ٙجبٌٍشٱج  ثٔـض
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ًثس ٰنٌز ٨جټٌز ٍض ٰيم ثټ٥جىٌر  ٬ٌريىج ُٰٝض ٨٘ض رضًٌر ثمصُضٷ ثټدجـغ ٖضيج

ٌمنيؽٌز ِٽٌمز. ٌثټص٩جمپ م٩يج خ١ًٌٵز   ثٖضمصربر 
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ٌثؼ٪:  ٴجبمز ثٖضٙجهً ثٖض
ٍثشً، منجىؽًثټدفغ ٽق: ثـمو ٨دو هللا ثټٽف .31 ٹنوًًز، ثٖضٱجىٌم ثټ٩ٽمٍ: ش٩ًٌٱً، ل١ ، ثِٔض

 .هثً ثٖض٩ٌٰز ثټؽجم٩ٌز

ٌنجًه ٰجيل:  .32 ًثمٍ ٌخ ٍه ِٱجًي  ثټدفغ ٍض ثَضشٙجٻ، ٨نجرص منيؽٌزأَضن َض شٌؼمز: مٌٽ

 .2004ٌآلٌٌن، ممرب ٨ٽم ثؼصمج٧ ثَضشٙجٻ، ؼجم٩ز منصًٍي، ٴّن١ٌنز، 

ٍثن:  .33 ٍٿٍض منجىؾ ثـّني ٨دو ثټفمٌو ًٔ ّز ٔدجح ثټؽجم٩ز، ټ٩ٽ ٹنوًًز، مِؤ ، ثِٔض

2003. 

ٌثٖض٩جرصر، مفٍ ثټوًن ممصجً:  .34 ٍٿ ثٔضنّجنٌز خني ثَضشؽجىجس ثټٹُضٌِٹٌز  منيؽٌز ثټ٩ٽ

٨ٍجس ثټؽجم٩ٌز،  ٍثن ثٖض١د  .1989خجشنز،  هً

ٌشٵنٌجشًمفمو ًٍجن ٨مٌ:  .35 ، ثټيٌةز ثٖضرصًز ثټ٩جمز ټٽٹصجح، ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ، منجىؽً 

2002. 

ٌثبٶ ثټدفغ ٍض ٨ٽم ثَضؼصمج٧لٌُ: مفمو ٘ٱٍؿ ثْض  .36 ثټ١د٩ز ثټّجهِز،  ثٖضنيؾ ٠ٌ

ًثس ؼجم٩ز همٕٶ،   . 2001ؼجم٩ز همٕٶ، منٍٕ

٨ٌدو هللا ثټمًٌؽٍ:  .37 ثټ١د٩ز ثټمجمّز،   ٠ٌٳ ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍمفمو ثټؽٍىٌي 

ٹنوًًز، هثً ثٖض٩ٌٰز ثټؽجم٩ٌز،   .1997ثِٔض

ٍثه:  .38 ٗضن٥ًٌز ٨ٽم ثَضؼصمج٧ ثٖض٩جرص، م١ٙٱى لٽٲ ٨دو ثټؽ ،  ٨مجن، هثً ثټ١د٩ز ثٌْض

 .2009ثټرشٌٳ، 

ٍٿ مًًٍْ أنؽٌُ:  .39 ، شٌؼمز: شوًًدجس ٨مٽٌز ثٔضنّجنٌزمنيؽٌز ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٍض ثټ٩ٽ

َثبٌ،  ٌثؼ٩ز: م١ٙٱى مجيض، هثً ثټٵٙدز ټٽنرش، ثټؽ ٌآلٌٌن، م ٌثٌي   .2004خًٍٍو ٘ف

ٌثٖض٩ٌجًًزمفمو مفمو أمًَجن:  .40 ٩ٌز  ٩ز ، ثټ١دمنيؾ ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ خني ثټٍٜ

ٌثخ٩ز، ثٖض٩يو ثټ٩جٖضٍ ټٽٱٹٌ  ُضمٍثټ جس ثٖضصفور ثِٔض  . 2008، ثْضمًٌٹٌز، ثټًٍَض

ٌآلٌٌن:  .41 ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌزهټٌٍ ٌٰٝپ  ًثس ؼجم٩ز منصًٍي  أِْ ثٖضنيؽٌز ٍض ثټ٩ٽ منٍٕ

 .1999ٴّن١ٌنز،  -

ٌثشٍ:  .42 ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌزًٌٔو ًٍ ، ثټ١د٩ز شوًًدجس ٨٘ض منيؽٌز ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٍض ثټ٩ٽ

 ٍ ٗض، هثً ى َثبٌ، ثٌْض  .2000مز، ثټؽ

ٌثشٍ:  .43 ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌزًٌٔو ًٍ ٗض، ثټ١د٩ز منجىؾ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٍض ثټ٩ٽ ، هثً ثټيوَ، ثٌْض

َثبٌ،  .2007ثټؽ

ٍثٳ ؼٽدٍ:  .44  ، ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ثَضؼصمج٨ٍ٨يل ٨دو ثټٌ

 .1999، ثټٵجىٌر، مٹصدز موخٍيل، ٰٽّٱز منجىؾ ثټدفغ ثټ٩ٽم٨ٍٵٌپ ـّني ٨ٵٌپ:  .45

، هٌن ٠د٩ـز، منـجىؾ ٠ٌـٌٳ ثټدفـغ ثَضؼصمـج٨ٍ ٨دو هللا مفمـو ٨دـو ثټٌـمـجن: .46

ٹنوًًز، هثً ثٖض٩ٌٰز ثټؽجم٩ٌز،   . 2002ثِٔض
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ٍثٳ ؼٽدٍ:  .47 ٌخٌز، ٴٝجًج ٨ٽم ثَضؼصمج٧ ثٖض٩جرص٨يل ٨دو ثټٌ ، خريٌس، هثً ثټنيٝز ثټ٩

1984. 

ٌشٱٹٌٺ ثٔضنّجن٨دو ثټٍىجح ثٖضّريي .48 ٗض، همٕٶ، هثً : ثټٱٽّٱز ثٖضجهًز  ، ثټ١د٩ز ثٌْض

 . 2002ثټٱٹٌ، 

ٌثټصنٱٌيجن ثـمو مّٽم: ٨ون .49 ٍثس ثټصٙمٌم  َء ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ ثٖضٌوثنٍ، ل١ ، ثټؽ

ًثس ؼجم٩ز همٕٶ،   .1994ثټعجنٍ، منٍٕ

ٌثټصنٱٌي٨ونجن ثـمو مّٽم:  .50 ٍثس ثټصٙمٌم  ، ثټ١د٩ز ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ ثٖضٌوثنٍ، ل١

ًثس ؼجم٩ز همٕٶ  ٻ، منٍٕ َء ثٌْض  .2000ثټعجنٌز، ثټؽ

ٍٿ منيؾ ثټدفغ ثټ٨٩دو ثټٹًٌم ٬ًٌذ،  .51 ٌثټ٩ٽ ٍٿ ثټرتخٌز  ، ثټ١د٩ز ثٔضنّجنٌزٽمٍ ٍض ٨ٽ

ٗض ًثس ٨جټم ثټرتخٌز، م١د٩ز ثټنؽجؿ ثټؽوًور، ثټوثً ثټدٌٝجء ثٖض٭ٌح، ثٌْض  . 2012، منٍٕ
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 مناهج البحث العلمي بين

 حدل التصنيف وطرائم الاستخدام 

 عـــطوــة ولــود

 صالب دكتوراه يف علـــم االجتمـاع

 2سطوف –دباغني  جامعة حممد دني

 مٽمـٚ:

ٌثْضخ٩جه         ٌثٍ أىم ثٖضؤرشثس  ًثِز من لُضٻ ىيو ثټًٍٴز ثټدفعٌز إٗض إخ ش٩ّى ثټو

ٌشفوًو  ٍٿ  ٌثٍ ثٖضٱي ٌىټٺ ٨رب إخ ٌثٖضٱجىٌمٍ   ٍ ١ُـض ٌم٩نجو ثَ٘ض ثټمج٘ز خجٖضنيؾ 

ًثس ثټ٩ٽمٌز  ٌثټص١ٍ َضس  ٨ٌٽًٌ ٌٍض ٤پ ثټصف أىم شٙنٌٱجشً ٍض ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ، 

ٌثټصٵيص ِمٌض ٌٰمج خ٩و خجٖضنجىؾ،  ٤يٌس أِجټٌذ ؼوًور ٠ٌٌٳ من٥مز ټٽصٱٹري 

٨ٍض ٌثټٵٝجًج  ـٌغ شن ٍثٌٜ٪  ٌشن٧ٍ ثٖض ٌش٩وهس خص٩وه ثټصمٙٙجس ثټ٩ٽمٌز 

ٌخجشض من أِجٌِجشً، إَض أن ٌمؽجَضس ثټدفغ  ٌثټصٱ٧ٌ أظجً  ثٔضنّجنٌز  ىيث ثټصن٧ٍ 

جٟ ثټ٩ٽمٌز ـٍٻ م٩جًري شٙنٌٱجس ثٖضنجىؾ ٠ٌٌٳ ش٤ٌٍ ٌثټ٩مپ ؼوَض ٍض ثْضٌِ ٱيج 

ٍثىٌ شفصجػ إٗض  ٌثـو خپ إن خ٩ٞ ثټ٥ خيج، ـٌغ َض ًٍؼو ىنجٷ منيؾ ٬جټذ ٍض خفغ 

ٌٸٌٱٌز ش٤ٌٍٱيج ٍض  ٌم٩ٌٰز ـٵٌٵصيج  ٌثٖضنجىؾ ټٱيميج  جټٌذ  ن٧ٍ من ثټومؾ خني ثِْض

 ثټدفغ ثْضمٌ ثټيي ًربٍ هًٌىج ٌٰمج خ٩و. 

Summary:  

      This study seeks through this paper to highlight the most important 

indicators and dimensions of the approach and its meaning terminological 

and conceptual, through highlighting the concept and identify the most 

important classifications in scientific research. Under the changes and 

scientific developments of new techniques and organized methods for 

thinking and investigation, or  what we call it approaches, where varied and 

colorful multiplicity of scientific disciplines and the diversity of human 

subjects, issues and scope of research has become fundamentals, however, 

this diversity and branching sparked controversy in the scientific community 

about the approach standards classifications and methods employed and 

work-out, where does there a dominant approach in one search, but that 

some phenomena need to be a kind of combination between methods and 

approaches to understand and know what they are and how to employ them 

in the search, which highlights the role later. 
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 مٵومز:

ٍٿ       َضس ثټفج٘ٽز ثټٌ ٌثٖضص٭ريثس ٤يٌس م٪ ثټصف َض ٔٺ أن ثټ٩وًو من ثٖضٱجىٌم 

ٌم٪  ٌثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ خٕٹپ لجٗ،  جٟ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ خٕٹپ ٨جٿ  لج٘ز ٍض أٌِ

خٌٌٍ ثټ٩ٍٖضز خٹپ شأظريثشيج ٌٍض مؽجَضس ٨وًور لج٘ز ٍض مؽجٻ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ 

ٖضن٥م ٍض مؽجَضس ٸجنض ش٩صرب ٌٰمج ِدٶ ٌأِجټٌذ ثټدفغ ٰصق آٰجٴج ألٌَ ټٽصٵيص ث

ٌخجټمٍٙٗ شٽٺ ثټصٍ شص٩ٽٶ خجټ٥جىٌر ثَضؼصمج٨ٌز ثټصٍ شصّم ٍض  ٔدً مّصفٌٽز 

ٌثټص٩ٵٌو. ٍخز  ٌجن خجټ٩ٙ  خ٩ٞ ثْـض

 

ٻ: مولپ مٱجىٌمٍ ـٍٻ ثٖضنيؾ.  ثٖضفًٍ ثٌْض

مز ٠د٩ض ٘ٱز       ٌثټصٵيص أىم لجٌ٘ز ٌِ ٽٍح ثټ٩ٽمٍ ٍض ثټدفغ  ٩ًصرب ثِْض

صى ثټصٱٹري، ٰد٩و أن ٸجن ثټٕجب٪ ٴدپ ىيث ىٍ شصد٪  ثټفوُ  ثټ٩ٽمٌز ټٽدفغ ـٌ

٩ٲ  ٌهًز ٌٜ ٌىٍ مج ًربٍ مفو ٍٻ إٗض ثټيوٯ خًٍٙر ٨جمز  ٍثبٌز ټٽٍ٘ خ١ًٌٵز ٨ٕ

ٍٻ ټٽ٭ٌٛ ثٖض١ٽٍح، ثْضمٌ ثټيي ثِصٽَٿ رضًٌر ثټدفغ ٨ن  ٌٽز ټٽٍ٘ ىجشً ثټٍِ

٨ٍ ٌثٖضٍٜ ٌثټصٵيص، ش٩صمو ٨٘ض ثټوٴز  ٌثټصٱصٌٖ  ٌأًٝج ٠ٌٳ ؼوًور ٍض ثټصٱٹري  ٌز 

ٌٸٌٱٌز، أٌ مج ١ًٙٽق ٨ٽًٌ  ٌثټصفٵٌٶ خ١ًٌٵز ٸمٌز  ٌثټصٙنٌٲ  ٌثټرتشٌذ  ثټصن٥ٌم 

ٌشوټً ٨٘ض  خجٖضنيؽٌز ٩ًٌرب ٨ٽٌيج خأنيج مؽم٧ٍ ثټصٵنٌجس ثټصٍ شٍؼً ٨مپ ثټدفغ 

ٍنيج  ٨ٍز من ثٖضنجىؾ ثټصٍ شٹ ٨ٌٽًٌ ٰجٖضنيؽٌز خٕٹپ ٨جٿ ىٍ مؽم ثټ١ًٌٵز ثټ٩ٽمٌز، 

ٌٰٵج ټييث ثټ١ٌؿ ِنفوه م٩نى ٌشد٢ خً. ٌ ٌأىم مج ً  م١ٙٽق ثٖضنيؾ 
 

 ش٩ًٌٲ ثٖضنيؾ: -1

ٍثٴ٪ ټٌٙپ إٗض شٱّريو أٌ ٰيمً ًن١ٽٶ من ،ثټ٩ٽم م٩ٌٰز من٥مز        ٌثټدجـغ  ثټ

ٱجس،  ٻ إنّجن خٹپ مج شفمٽً ىيو ثټٹٽمز من م٩جنٍ ٌ٘ ثټ٩ٽمٍ ىٍ ٍض ثٖضٵجٿ ثٌْض

ٌنجمؽج م هث فوًّٽٺ ٠ًٌٵج لج٘ج من أؼپ ثټفٍٙٻ ٨٘ض ىيو ثٖض٩ٌٰز أٌ ًصد٪ خ

ٍث٨و ىجمز شيٌمن  ًؤهي خً إٗض ثټٹٕٲ ٨ن ثټفٵٌٵز ٨ٍز ٴ مّصنوث ٍض ىټٺ إٗض مؽم

ٍثٴ٪ من ٌؼيز  ٌثټ ٍمز،  ٌشفوه ٨مٽٌجشً ـصى شٙپ إٗض نصٌؽز م٩ٽ ٨٘ض ِري ثټ٩ٵپ 

ٍثبٌز، ټٹنيج منص٥مز ٍض إ٠جً ًؤټٲ خٌنيج أٌ من٥ًٍ  ن٥ٌ ثټ٩جټم ټٌّض م١٩ٌجس ٨ٕ

ٌثټٵٝجًج لجٗ ًصدنجو ثټدجـغ ًمٹنً ٍض نيجًز ثٖض١ پ إٗض ثٖضدجها  جٯ من ثټصٍ٘
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ٲ خجٖضنيؾ  ٌىيث ٸٽً ىٍ مج ًٍ٘ ثټ٩جمز ثټصٍ شمعپ ٨نجرص ثټدنجء ثټن٥ٌي، 

٨ٌٽًٌ ًمٹن ش٩ًٌٲ ثٖضنيؾ خيجشً ثټ١جبٱز من ثټص٩جًًٲ.(1)ثټ٩ٽمٍ"  ، 

ًثِز ثٖضٙج٨ذ         ٌىٍ ثټ١ًٌٶ ثٖضؤهي إٗض ثټ٭ٌٛ ثٖض١ٽٍح من لُضٻ ه "

ٍ ثٖض٩جرص ثټ١ًٌٶ ثٖضؤهي إٗض ثټٹٕٲ ٨ن ثټفٵٌٵز ٍض ٌثټ٩ٵدجس، ٩ًٌنٍ ثټٱٹٌ ثټ٩ٽم

ٌشفوه  ٍث٨و ثټ٩جمز ثټصٍ شيٌمن ٨٘ض ِري ثټ٩ٵپ  ٍث١ِز ٠جبٱز من ثټٵ ٍٿ خ ثټ٩ٽ

ٍمز".  (2)٨مٽٌجشً ـصى ًٙپ ٬جٗض نصٌؽز م٩ٽ

ٌثټفٵجبٶ        ٌٽز ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٍض ثټٹٕٲ ٨ن ثٖض٩جًٯ  ٌثٖضنيؾ أًٝج ىٍ ٌِ

ٌث ٍثنني ثټصٍ ٩ًٌّجن إٗض إخ ٍٴٲ ـٹمنج ٨٘ض أي خفغ ٌثټٵ ٌٸعريث مج ًص ٌشفٵٌٵيج،  ٍىج 

ُضمز ثٖضنيؾ ثټيي ثشد٪ ٍض ىيث ثټدفغ.   ُضمز ثټنصجبؾ ٨٘ض موَ ٘فز ٌِ خجټٙفز ٌِ

" أنً "ثټ١ًٌٶ ثٖضؤهي إٗض ثټٹٕٲ ٨ن ثټفٵٌٵز ٨دو ثټٌـمن خوٌي٩ًًٌٌٰ ثټوٸصًٍ "

ٌش ٍث٨و ثټ٩جمز شيٌمن ٨٘ض ِري ثټ٩ٵپ  ٍث١ِز ٠جبٱز من ثټٵ ٍٿ خ فوه ٨مٽٌجشً ٍض ثټ٩ٽ

ٍمز" ٌم٩ٽ  .(3)ـصى ًٙپ إٗض نصٌؽز 

٨ٍز من٥مز من ثټ٩مٽٌجس  ٸيټٺ ٨رب ٨ٽًٌ "مًًٍْ ثنؽٌُ" خجلصٙجً خأنً "مؽم

ٌمن لُضٻ ىيو ثټص٩جًًٲ ٥ًيٌ ؼٽٌج ٔدً ثشٱجٳ ٨٘ض أن (4)ش٩ّى ټدٽ٫ٍ ىوٯ" ،

ٌثټدفغ ټٽٹٕٲ ٨ن  ٌٰٵيج ثټدجـغ  ٍثس ًّري  ثٖضنيؾ ٨دجًر ٨ن ٠ًٌٶ مصد٪ أٌ ل١

ٱً خأنً "ٰن ثټصن٥ٌم ثټٙفٌق ټّٽّٽز ثټفٵجبٶ.  ٌخٕٹپ ٨جٿ، ٰئن ثٖضنيؾ ًمٹن ٌ٘

ٌمن أؼپ  ثْضٰٹجً ثټ٩وًور إمج من أؼپ ثټٹٕٲ ـٵٌٵز ـني نٹٍن خيج ؼجىٽني أ

 .(5)ثټربىنز ٨ٽٌيج ټّضلًٌن ـني نٹٍن خيج ٨جًٰني"

. ٌثٖضنيؾ ثټ٩ٽمٍ خجټمٍٙٗ  ىيث ٌٰمج ًمٚ ثٖضنيؾ خٕٹپ ٨جٿ 

 

                                                           
 <>، ص<900دار اقرأ، قسنطينة، اجلزائر،  ة، مكتب8، طفي منهجية البحث العلميفريوز زرا رقة وآخرون،  (1)
، ديوان ادلطبوعات اد البحوثمناىج البحث العلمي وطرق إعدعمار بوحوش وزلمد زلمود الذنيبات،   (2)

 .809، ص <900اجلامعية، اجلزائر، 
، مؤسسة الورق، 8، طأسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعيةمروان عبد اجمليد مروان إبراىيم،  (3)

 .?=، ص 9000عمان األردن، 
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 .:80عمار بوحوش وزلمد زلمود الذنيبات، مرجع سابق، ص (5)
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 ٖضنجىؾ:شٙنٌٱجس ث :ثٖضفًٍ ثټعجنٍ

ِنصنجٌٻ ٍض ىيث ثٖضفًٍ شٙنٌٱجس ثٖضنجىؾ ـٌغ ټم ًٹن ىنجٷ ؼوٻ ٍض         

ٌثټ١ًٌٵز ثٖضع٘ض  ٽٍح  ثټصٙنٌٲ خٵوً مج ىٍ ثؼصيجه من أؼپ ثِصموثٿ ثِْض

ٌشمٙٚ إٗض  ٧ٍ أٌ ـصى مؽجٻ  ٌز ٸپ مٍٜ ٌثټٙفٌفز ثټصٍ شصُضءٿ م٪ لٍٙ٘

ز ٠ٌد٩ٌصيج. ٨ٌٍز ثٖضجهر ثٖضوًٌِ ّذ ن  آلٌ ـٌ
 

٧ٍجهر شمصٽٲ ثټصٵٌّمجس ٨ٌ         ٌشصن٧ٍ  خني ثٖضن٥ًٌّن ٍض شٙنٌٲ أي مٍٜ

ٍثـو خجلصُضٯ م٩ٌجً ثټصٙنٌٲثټصٙنٌٱجس ټٽمٍٜ ًٌن١دٶ ىټٺ ٨٘ض ثټصٙنٌٲ  ٧ٍ ثټ

ٍثن ټٽمنيؾ ٍض أٸعٌ من م٩ٌجً شٙنٌٱٍ،  ٌه نٱْ ثټ٩ن ًخمج ً ٍض منجىؾ ثټدفغ، ٌ

ٖضنيؾ ثټيي ًنصيؽً ًفوه ثټدجـغ ن٧ٍ ث، ـٌغ "َضنصمجء ىټٺ ثٖضنيؾ ْضٸعٌ من م٩ٌجً

ٌخفّذ ٠د٩ٌز  ٽٍح ثټ٩ٽمٍ ثټرتثشدٍ،  ـّذ ن٧ٍ ثټدفغ، ن٥ًٌجً أٌ ش١دٌٵٌجً أٌ خجِْض

ٍثن ثټدفغ أٌ ٧ٍ، أٌ ٨ن ٌأىوثٰيج ثٖضٍٜ ٍٿ خيج  ًثِز ثټصٍ ًٵ ٌثټصٍ ًصم شفوًوىج  ثټو

ٌمٵومصً، ًٌمٹن ثټٵٍٻ إن ثلصٌجً  ٌشعدض ٍض ٘وًو  ً ٖض٩ٝٽز ثټدفغ،  ٌٰٵج  ً مّدٵج

ًثهًز"ٴدپ ث منثٖضنيؾ   .(1)ټدجـغ، ًمٝ٪ إٗض ٤ٌٌٯ لجًؼٌز أٸعٌ منيج إ

ٍثٌٜ٪، ـٌغ أن ټٹپ منيؾ ٤ٌٌٱصً           ٨ٌٽًٌ شمصٽٲ ثٖضنجىؾ خجلصُضٯ ثٖض

ٌإىث ٸجن ثټدجـغ ًصؽنذ  ًّصموميج ٸپ خجـغ ٍض مٌوثن شمًٌٙٙلٙجبًٙ ثټصٍ 

ٍهو إٗض ثټفٽٍٻ ثټٙفٌفز، ٰئنً ًفٌٗ ٨٘ض ثِصم وثٿ ثٖضنجىؾ ثټمج٠ةز ْضنيج َض شٵ

ٽٍح ثٖضُضبم ٍض  ثٖضنجىؾ ثټ٩ٽمٌز ثټصٍ ظدض نؽجـيج ٩ًٌّى ٔضؼجهر ٰن ثِصموثٿ ثِْض

٧ٍ شجًًمٍ معُض ٰئنً ًص٩ني ٨٘ض  ٸپ ٴٌٝز ًوًِيج، ٰئىث ٸجن ثټدفغ ـٍٻ مٍٜ

ًثِز ٤جىٌر م٩ٌنز  ثټدجـغ أن ٩ًصمو ٨٘ض ثٖضنيؾ ثټصجًًمٍ، ٌإىث ٸجن ثټدفغ ـٍٻ ه

ٌه أ٩ٰجټيم، ٰئ ٌثه ًٌه ًثِز من شرصٰجس ثْضٰ ن ىټٺ ًص١ٽذ ثِص٩مجٻ منيؾ ه

ثټفجټز، "ٌٍض خ٩ٞ ثټفجَضس ًؽو ثټدجـغ نٱًّ مؽربث ٨٘ض ثِصموثٿ منيؽني أٌ أٸعٌ 

 . (2)ٌىټٺ إىث ٸجنض ٠د٩ٌز ثٖضٕٹٽز ثټصٍ ًوًِيج شص١ٽذ ىټٺ"
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ٌٰٵج ټٽؽوټٌز ثټٵجبمز َض ًموٿ            إن خنجء ؼوثً ًٱٙپ خني أ٘نجٯ ثٖضنجىؾ 

ٌثټٱفٚ ثْضمٌ ثټيي ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ خٕٹپ ٨ ٨ٌٍز ٍض ثټ١ٌؿ  جٿ ـٌغ ًٽ٭ٍ ثٖضٍٜ

 ٪ ٌثټص١دٌٶ ٌٌٜ ٌنز ٍض ثټصٱٹري  ٌثِصموثٿ ثٖضٌ ًّصو٨ٍ إىثخز ثټؽٽٌو خني ثټصٙنٌٱجس 

ٌثـو ًصأظٌ  ٨ٍز من ثټنمجىػ أظنجء ثټ٩مپ ثټدفعٍ ـٌغ ًٹٍن مفًٍىج منيؾ  مؽم

٨ٍز من أِجټٌذ ثٖضنجىؾ ثْضلٌَ، ٰ ص٩جنز خمؽم ٌخجَِض  ٧ٍ معُض َض ًمٹن خ١د٩ٌز ثٖضٍٜ

ٱٍ ٍض  ٲ خج٨صدجًىج أِْ ثٖضنيؾ ثټٍ٘ ٌثټٍ٘ ٌثټصفٽٌپ  ص٭نجء ٨ن ثټصٱّري  ثَِض

ًثِجس ثټصجًًمٌز، ٸيټٺ ثْضمٌ خجټنّدز ټصصد٪ ثټ٥جىٌر شجًًمٌج ٖض٩ٌٰز أِدجخيج  ثټو

ص٩جنز أًٝج خجٖضنجىؾ ثٖضٙنٱز ٨٘ض أِْ ثټ٩مٽٌجس  ٱٌز خجَِض ًثِجس ثټٍ٘ خجټنّدز ټٽو

ِجټٌذ ثټّجټٱز ثټيٸٌ َض ًٽ٭ٍ أًٝج م٩ٌٰز شٱجٌ٘پ ٸپ ثټ٩ٵٽٌز. إن ثټومؾ خني ثْض 

ٌىټٺ ٨رب  ٍمً ثټ٩جٿ م٪ شفوًو هًٌو ٠ٌٌٳ ش٤ٌٍٱً  ٌمٱي ٌأِْ خنجءو  منيؾ 

٨ٍز من ثْضمعٽز ثټص١دٌٵٌز.  إ١٨جء مؽم

ٌٰٵج ٖضج ًأشٍ:             ٨ٌٽًٌ نأشٍ ٨٘ض ىٸٌ ىجشً ثٖضنجىؾ 

٨ٍجس ٍض ثټدفغ        ٌش٩ٕديج أهَ إٗض شن٧ٍ ٸمج ِدٶ ثټيٸٌ ٰئن شن٧ٍ ثٖضٍٜ ثټ٩ٽمٍ 

ٍث٧ من  ٍمج ٰئن ىنجٷ ظُضط أن ٨ٌم ٌثٖضنجىؾ ثٖضّصمومز ٍض ثټدفغ  ٌثټ١ٌٳ  جټٌذ  ٍض ثِْض

ٌىٍ  :(1)"منجىؾ ثټدفغ ثټٹربَ من ـٌغ أِٽٍح ثټصٱٹري 

صندج٠ٍ-1 صوَضيل أٌ ثَِض ٌثټنصجبؾ، ثٖضنيؾ ثَِض ٌخ٢ ثټ٩ٵپ خني ثٖضٵومجس  ً ًٌٌٰ  :

ٌأِدجخيج ٨٘ض أِ ٌجء  ٌثټصأمپ ثټيىنٍ، ـٌغ ًدوأ خجټٹٽٌجس ٌخني ثْٔض جُ ثٖضن١ٶ 

َبٌجس.  ټٌٙپ إٗض ثټؽ

ٌثبٍ-2 صٵ َبٌجس ټٌٙپ ثٗض ثټٹٽٌجس، أي ًدوأ خجټصفٵٶ ثٖضنيؾ ثَِض : ٰيٍ ًدوأ خجټؽ

ٌثټصفٹم ٍض ثٖضص٭ريثس ټٌٙپ ثٗض نصجبؾ  ٥ز ثټمج٩ٜز ټٽصؽًٌذ  ٨ن ٠ًٌٶ ثٖضُـض

ٍثنني ٨جمز شفٹم ثټ٥جىٌر.  شٙج٫ ٍض ٔٹپ ٴ

ٌثټصٍ  :جًيثٖضنيؾ ثٖض٩ٌ -2 ٩ًٌنٍ ثَض٨صمجه ٨٘ض ثٖض٩جًري ثٖضٱسر ټٽ٥جىٌر 

 مٙوًىج ثټ٩ٵٌور".

ٌثبٌٍإىث أًهنج           ٽٍح ثٔضؼ معٽمج ىٸٌ "ًٌٔو  شٙنٌٲ منجىؾ ثټدفغ ـّذ ثِْض

ٌثشٍ" ٰيٍ ٸمج ًيل: ًٍ 
 

                                                           

، زاعياش ;ط ،تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانيةرشيد زروايت،  (1)
 .?=8-<=8، ص ص 9089زريعة، اجلزائر، للطباعة والنشر، بو 



214 

 :ثٖضنيؾ ثټصجًًمٍ-1

٨ٌٽ         ٍمج  ٍٿ ثٔضنّجنٌز ٨م م ثَضؼصمج٧ من أىم ثٖضنجىؾ ثٖضّصمومز ٍض مٌوثن ثټ٩ٽ

ٌمن  ٍٴٍٯ ٨ٽٌز،  ٌصً ًمٹنً ثټ٭ٍٗ ٍض شٱجٌ٘پ مج ِدٶ ثټ ٌىيث ټمٍٙ٘ ج  لٍٙ٘

ٌثټٹٕٲ ٨ن ؼيًٌىج. ٍثىٌ  ٌشٱّري ثټ٥ "ـٌغ ًوًٌ ىيث ثٖضنيؾ ـٍٻ  ظمز شفٽٌپ 

وثط ثټصٍ ـوظض ٍض  ٍه ثټٝممز ثټصٍ ًديټيج ثټدجـعٍن ټصفٽٌپ ممصٽٲ ثْـض ثټؽي

 ٌ ٍٴٍٯ ٨٘ض مٝجمٌنيج  ٌشٱّريىج خيوٯ ثټ شفٽٌٽيج خًٍٙر ٨ٽمٌز شفوه ثٖضجيض 

ٌخنجء ٨ٽًٌ ًّصموٿ  ٌثِصمُٗض ثټ٩رب منيج،  ٍثٴ٪ ثټفجيل ټٽمؽصم٩جس  شأظريىج ٨٘ض ثټ

ٍمجس ىثس  ٌثٖض٩ٽ ٍث٧ ممصٽٱز من ثټدٌجنجس  رتؼج٨ٍ ټٽفٍٙٻ ٨٘ض أن ىيث ثٖضنيؾ ثَِض

ٌثټٵٝجًج ثټصٍ  وثط ثٖضجٌٜز ٨٘ض ثٖضٕٹُضس  ٌىټٺ ټصفوًو شأظري ىيو ثْـض ثټ١جخ٪ ثٖض٩ٌٍض 

ٌٴجس ثټفجټٌز"٩ًج ٌثه ثٖضؽصم٩جس ٍض ثْض  .(1)نٍ منيج أٰ
 

ٌثټصندؤ          ًثِز ثٖضجيض من أؼپ ٰيم ثټفجرض  "ًٌٌٸَ ثٖضنيؾ ثټصجًًمٍ ٨٘ض ه

ٌأـوثظً  ٍثىٌو  ًثِز ٤ ًثِز ثټفجرض من لُضٻ ه خجٖضّصٵدپ ًٌّصموٿ ٸيټٺ ٍض ه

ًثس ثټصٍ ش٩ٌٜض ٌثټص١ٍ ٌشفوًو ثٖضص٭ريثس  ټيج  ٌشٱّريىج خجټٌؼ٧ٍ إٗض أ٘ٽيج، 

ًشيج ثټفجټٌز، ٌثټصٍ منفصيج ٍ٘ ٌټز ٨ن ىټٺ  دجح ثٖضّؤ ٌثِْض ٍثمپ  ٌثټ٩  ٌمٌس ٨ٽٌيج 

ٍٿ ٨٘ض  ٱج هٴٌٵج ټٽمجيض، إَض أنً َض ًٵ ٨ٌ٘ض ثټ٬ٌم من أن ثٖضنيؾ ثټصجًًمٍ ًٵوٿ ٌ٘ "

ٍٻ إٗض  ٌخز ثټ٩ٽمٌز ټٽٍ٘ َض ٩ًصمو ٨٘ض ثټصؽ وثط  ٌثْـض ٍثىٌ  ٥ز ثٖضدجرشر ټٽ٥ ثٖضُـض

ٌأـٌجنج ثټفٵجبٶ، ٰمٙوً ثٖض٩ٌٰز  ٌثټّؽُضس ثټصجًًمٌز  جيس ًٌٰ ىٍ ثِضظجً  ثِْض

صٱج٣  ٌثه ٌإن ٸجن ىؤَضء َض ًمٽٹٍن ثټٵوًر ثټصٍ شمٹنيم من ثَـض ثټنجُ أٌ ثْضٰ

ًخمج ىيث مج ٩ًٌذ ىيث ثٖضنيؾ خج٨صدجًو ًص٩جمپ (2)خجټفٵٌٵز ټٱرتر ٍمنٌز ٠ًٍٽز" ٌ ،

ٌىنجټٺ من ًٙ ٌأٔمجٗ  ؽُضس  ٌظجبٶ ٌِ نٱيج إٗض م٪ أـوثط ٍض ثٖضجيض مٙوًىج 

ٌألٌَ ظجنًٍز َض شٽدٍ ٍض أـٌجن ٸعرير ثټيوٯ ثٖض١ٽٍح. ٌټٌز   مٙجهً أ

ًثِز           ًٌيوٯ ثٖضنيؾ ثټصجًًمٍ ٨رب ىيث ثٖض٩ّى إٗض إ٨جهر خنجء ثٖضجيض خو

وثط ثٖضجٌٜز، م٩صموث ٌٔٲ ثْـض ٌثًْض ٍظجبٶ  جُ ٨٘ض ثټ ًٌصٝمن ٸأي منيؾ  ٍض ثِْض

                                                           
وائل للطباعة  ، دار9، طمنهجية البحث العلمي القواعد والمراحل والتطبيقاتزلمد عبيدات وآخرون،  (1)

 .=:والنشر، عمان، األردن، ص
، دار 8، طمناىج وأساليب البحث العلمي النظرية والتطبيق، رحبي مصطفى عليان وعثمان زلمد غنيم  (2)

 .<:، ص 9000نشر والتوزيع، عمان، األردن، صفاء لل
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٨ٍز ظم ىوٰج لج٘ج ًند٭ٍ ٨٘ض ثټدجـغ ٍض خجها ثِض  ٍظجبٶ ثٖضصن ٍٿ خؽم٪ ثټ مٌ أن ًٵ

ٍٻ إټًٌ. ٍٿ خصٵٌٌميج أٌ نٵوىج ټٽٍ٘  ًٵ

ًٌٕري إټًٌ مًًٍْ ثنؽٌُ خجلصٙجً "ثٖضنيؾ ثټصجًًمٍ" خأنً ٠ًٌٵز ټصنجٌٻ        

ٍظجبٶ ٌثټٱفٚ ثټمجٗ خجټ ٌثء ثټدفغ  ٌٰٶ إؼ ٌٴ٩ض ٍض ثٖضجيض،   .(1)ٌشأًٌپ ـجهظز 

 ٨ٍز" من ثْضىوثٯ خجلصٙجً ىٍ:٩ًٌوه ثټوٸصًٍ "مفمو ٥٨ٌمٍ مؽم          

ٌٴجب٪  رتؼج٨ٍ ٸمج ًّمًٌ ثټد٩ٞ، إٗض ثِص٩جهر  ًيوٯ ثٖضنيؾ ثټصجًًمٍ أٌ ثَِض

ٌشٱّريىج ٨٘ض أِْ ٨ٽمٌز ٘جًمز. ٌإؼمجَض  ٌشفٽٌٽيج  ٱيج  أـوثط من ثٖضجيض خٍ٘

 :(2)ًمٹن شفوًو أىوثًٰ ٍض ثټنٵجٟ ثټصجټٌز

 ثټصأٸو من ٘فز أـوثط ثٖضجيض. -

ًشدج٠يج خمج ٴدٽيج أٌ خمج ٨جرصىج ثټٹٕٲ ٨ن أِدجح ثټفجه - ظز، ٨ن ٠ًٌٶ ث

ٍثهط.  من ـ

 ثټٹٕٲ ٨ن م٩نى ثټفجهظز. -

٪ ىجشً ثْضمعٽز                 ًشأًنج ٌٜ ٌثٜق ٨ن ثٖضنيؾ ثټصجًًمٍ ث ٌټصؽٌّو ٰيم 

ٵج٠جس  ٽٍح أمجٿ ثټٵجًا ټٽٵٌجٿ خد٩ٞ ثِٔض ثټص١دٌٵٌز ـصى شٹصمپ ًٍ٘ر ىيث ثِْض

ٌثٴ٪ ثټ٩مٽٌز ثټدفعٌز خجَض٨ص  مجه ٨٘ض ىيث ثٖضنيؾ.٨٘ض 

 :أمعٽز ش١دٌٵٌز ٨ن ثٖضنيؾ ثټصجًًمٍ

ٽٍح ثټص٩ٽٌمٍ ٍض ثټ٩يو ثټ٩عمجنٍ.  -  ثِْض

 ثټٙنج٨ز ٍض ثْضنوټْ.  -

ص٩مجًًز.ّثټٌه ثټرتخٍي ټؽم٩ٌز ثټ٩ٽمجء ثٖض -  ٽمني ٨٘ض ثټٌّجِز ثَِض

ُضمٍ.  - ٍه ٍض ثٖض٭ٌح ثِٔض  ثټٌي

ٱٍ:-2  ثٖضنيؾ ثټٍ٘

ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز ٖضج ًصمٌَ خً من  ٩ًٌو من أٸعٌ ثٖضنجىؾ          ثِصموثمج ٍض مٌوثن ثټ٩ٽ

ٌمن ىيث ثٖضن١ٽٶ ٩ًّى ىيث  ٌجس شصُضءٿ ٠ٌد٩ٌز ثټ٥جىٌر ثَضؼصمج٨ٌز،  لٍٙ٘

ٽٍح إٗض  ٌ ثِْض  شٱّري.شفٽٌپ 

                                                           
 .>80موريس أصلرس، مرجع سابق، ص  (1)
8fc55336/04/2015blog.com/-http://adimiahmed.over-، المنهج التاريخييمي، ظأمحد ع (2)

ab.html69سا@8.>>، =908/>0//08يو بتاريخ ، مت االطالع عل. 

http://adimiahmed.over-blog.com/2015/04/55336fc8-69ab.html
http://adimiahmed.over-blog.com/2015/04/55336fc8-69ab.html
http://adimiahmed.over-blog.com/2015/04/55336fc8-69ab.html
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ز ٸمج شٍؼو  ٍمجس هٴٌٵز ٨ن ثټ٥جىٌر ثٖضوًٌِ ٌم٩ٽ جٯ  ٩ًٌٌٯ خأنً "ؼم٪ أٌ٘

ٱٍ ٨نو  َض ًٹصٱٍ ثٖضنيؾ ثټٍ٘ ٍثٴ٪،  ٲ ٰٵ٢ ٩ُٰض ٍض ثټ ٸعري من ثټ٩ٽمجء ٨٘ض ثټٍ٘

ًثء  دجح ثټٹجمنز ٌ ٌټز ثٸصٕجٯ ثِْض ٌمٵوثًو أٌ مفج خپ ًص٩و إٗض شفوًو ثټ٩ُضٴز 

ص٩مجٻ ٍض ثٖضنيؾ ثټصؽًٌدٍ ،ثټ٥جىٌر ٌٸمٌج  ،ٌٴو ٩ًصرب ِجخٵج َِض ٩ًٌرب ٨نيج ٸٌٱٌج 

ٍثىٌ ألٌَ" ًشدج٠يج م٪ ٤ ٌث ق لٙجبٙيج  ًٌٍٜ(1). 
 

ٱٍ         وثط خ٩ٹْ ىيث ٩ًنٍ أن ثٖضنيؾ ثټٍ٘ ٌثْـض ٍثىٌ  ًثِز ـجرض ثټ٥ ًيصم خو

ثٖضنيؾ ثټصجًًمٍ ثټيي ًوًُ ثٖضجيض، ًٌمٹن ش٩ًٌٱً أًٝج "خأنً ٠ًٌٵز من ٠ٌٳ 

٩ٌز  ٌثٛ مفوهر ټٍٜ ٍٻ إٗض أ٬ ٌثټصٱّري خٕٹپ ٨ٽمٍ من٥م من أؼپ ثټٍ٘ ثټصفٽٌپ 

ٌٰفٚ ؼمٌ٪  ٌمؽجٻ ثٖضّق  ٌشفوًو ن١جٳ  ٌشفٽٌٽيج  ثؼصمج٨ٌز أٌ مٕٹٽز ثټدفغ 

ٍظجبٶ ثٖض صنصجؼجس ثټ ٍٻ إٗض ثَِض ٌألريث ثټٍ٘ ٌشٱّري ثټنصجبؾ  ص٩ٽٵز خجٖضٕٹٽز 

ٍمٌز" ٌثٛ ثٖضفٽٌز أٌ ثټٵ "خأنً ٩ًًٌٌٰ ثټوٸصًٍ أـمو ٥٨ٌمٍ .(2)ٌثِصموثميج ټٓض٬

ٌهٴٌٵز ٨ن ٤جىٌر أٌ  ٍمجس ٸجٌٰز  أِٽٍح من أِجټٌذ ثټصفٽٌپ ثٖضٌٸَ ٨٘ض م٩ٽ

ٌىټٺ من أؼپ ٧ٍ مفوه، أٌ ٰرتر أٌ ٰرتثس ٍمنٌز م٩ٌنز،  ثټفٍٙٻ ٨٘ض نصجبؾ  مٍٜ

٨ٌٍز خمج ًنّؽم م٪ ثٖض١٩ٌجس ثټٱ٩ٽٌز ټٽ٥جىٌر  ."٨ٽمٌز، ظم شٱّريىج خ١ًٌٵز مٍٜ
 

٧ٍ مفوه ٨٘ض          ٌشٱٌٙيل ټ٥جىٌر أٌ مٍٜ ٲ هٴٌٶ  ٸمج ًمٹن ش٩ًٌٱً خأنً ٌ٘

ق لٙجبٙيج،  ٨ٌٍز أٌ ٸمٌز ًٴمٌز، ٰجټص٩دري ثټٹٌٱٍ ًٙٲ ثټ٥جىٌر ًٌٍٜ ًٍ٘ر ن

ق مٵوثً ىيو ثټ٥جىٌر أٌ ـؽميج أمج ثټص٩دري ثټٹمٍ ١٩ٌٌٰن ٱج ًٴمٌج ًٍٜ ج ٌ٘

ٌثس ثٖضمصٽٱز ثْضلٌَ ًشدج٠يج م٪ ثټ٥جى ٌمن لُضٻ ىيث ثټ٩ٌٛ ټؽمٽز (3)ٌهًؼز ث  .

ٱٍ شربٍ لجٌ٘ز مٕرتٸز ٩ًصمو ٨ٽٌيج ىيث  ٌثٖضنيؾ ثټٍ٘ ٲ  ثټص٩جًًٲ ـٍٻ ثټٍ٘

ٌٸٕٲ ثټ٩ُضٴز خني ثٖضص٭ريثس من لُضٻ ٨مٽٌز  ٌثټصٱّري  ٌىٍ ثټصفٽٌپ  ٽٍح،  ثِْض

َض ٨ؽذ ثټٵٍٻ خأن ىجشً ثټمٙجبٚ ىٍ من خني أِجٌِجس ًٌٸجبَ  ٌٲ،  ثټصٍ٘

                                                           
اإلجراءات المنهجية المستخدمة في البحوث النفسية والتربوية ، زلمد دواودي وعبد اللطيف قنيعة (1)

 ;89، جامعة الوادى، اجلزائر، ص:908ديسمرب  :رللة الدراسات والبحوث االجتماعية، العدد ، التطبيقية
 .@:8رجع سابق، ص ، معمار بوحوش وزلمد زلمود الذنيبات (2)
-http://adimiahmed.over-blog.com/2015/04/55336f58، وصفيالمنهج اليمي، ظأمحد ع (3)

1d0d.html سا>99:0، =908/>0//08، مت االطالع عليو بتاريخ. 
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ٌمؽجَضس ثِصموثمً ـصى ٍض  ٽٍح  ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ثْضمٌ ثټيي ًدني أىمٌز ىيث ثِْض

ٍٿ ثټ١د٩ٌٌز.  ثټ٩ٽ

ٍثىٌ من ـٌغ         ٌثىنز ټٽ٥ ج٧ ثټ ًثِز ثْضٌٜ ٱٍ ٍض ه ٸمج ًّصموٿ ثٖضنيؾ ثټٍ٘

ٌث ٨ٌُضٴجشيج،  ٌىيث ٩ًنٍ أن ثٖضنيؾ لٙجبٙيج، أٔٹجټيج،  ٍثمپ ثٖضؤظٌر ٰـٍ ىټٺ  ټ٩

وثط خ٩ٹْ ثٖضنيؾ ثټصجًًمٍ ثټيي  ٌثْـض ٍثىٌ  ًثِز ـجرض ثټ٥ ٱٍ ًيصم خو ثټٍ٘

ٌجن ٨٘ض  ٱٍ ًٕمپ ٍض ٸعري من ثْـض ٥ز أن "ثٖضنيؾ ثټٍ٘ ًوًُ ثٖضجيض، م٪ مُـض

وثط ثټصٍ ًوًِيج ٌثْـض ٍثىٌ  جيس ٰيٍ ٰيم  ،٨مٽٌجس شندؤ ٖضّصٵدپ ثټ٥ أمج ىوًٰ ثِْض

ٍٰري خٌجنجس ٸجٌٰز  ،فجرض ټصٍؼًٌ ثٖضّصٵدپثټ ٲ ثټفجرض خص ٌىټٺ من لُضٻ ٌ٘

ٌش١ًٌٍ  ٍثمپ  ٌشفوًو ثټ٩ُضٴجس خني ثټ٩ ًنجس  ٌثء ثٖضٵج ٌٰيمً ظم إؼ ٌفً  ټصٍٜ

صنصجؼجس من لُضٻ مج شٕري إټًٌ ثټدٌجنجس" ٱٍ ٬جټدج  .(1)ثَِض ًٌص٩ٽٶ ثٖضنيؾ ثټٍ٘

ٌثٔضنّجنٌز خمؽجَضشيج ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌــز  ًثِجس ثټ٩ٽ ثټ٩وًور ثټٌّجٌِز ثَضٴصٙجهًز  خو

ًثِجس  ٌثټصٍ ثِصمومصً مني نٕأشً ٤ٌيًٍو ًٌصؽجٌٍ ىټٺ أًٝج إٗض ثِصموثمً ٍض ه

ٍثىـٌ ثټ١د٩ٌٌــز ثٖضمصٽٱز. ٲ ثټ٥ ٍٿ ثټ١د٩ٌٌز ټٍ٘  ثټ٩ٽ
 

ٱٍ        ٧ٍ مفوه خيوٯ ٌإؼمجَض "ًيوٯ ثٖضنيؾ ثټٍ٘ إمج إٗض ً٘و ٤جىٌر أٌ مٍٜ

ٍنيج، أٌ ٴو ًٹٍن ىوًٰ ثْض  ٌثٛ ٨مٽٌز"ٰيم مٝم ٪ م٩ني ْض٬ ، (2)ِجيس شٵًٍم ٌٜ

ٱٍ إٗض ٨ٍز من ثټنٵجٟ ًيوٯ ثٖضنيؾ ثټٍ٘  :(3)ٌمن لُضٻ مؽم

ٍهر ٩ُٰض ٍض مؽصم٪ م٩ني. - ٍمجس ـٵٌٵٌز ټ٥جىٌر مٍؼ  ؼم٪ م٩ٽ

ٍثىٌ. - ٌق خ٩ٞ ثټ٥ ٍهر أٌ شٍٜ  شفوًو ثٖضٕجٸپ ثٖضٍؼ

ٍثىٌ. - ٌشٵٌٌم ټد٩ٞ ثټ٥ ًنز  ٌثء مٵج  إؼ

ٌثه ٍض - ًثبيم ٌلربثشيم  شفوًو مج ًٱ٩ٽً ثْضٰ صٱجهر من آ ٌثَِض مٕٹٽز مج 

ٌثءثس منجِدز ٍض مٕجٸپ  ٌثشمجى إؼ ٪ شًٍٙ ٌل٢١ مّصٵدٽٌز  ٌٍض ٌٜ

 ىثس ٠د٩ٌز مٕجخيز.

ٍثىٌ ثٖضمصٽٱز. -  إًؽجه ثټ٩ُضٴز خني ثټ٥
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ٱٍ  :أمعٽز ٨ن ثٖضنيؾ ثټٍ٘

٨ٌُضٴصً خجټ٩نٲ ثْضرسي. - ٍثټوًن  ٨ٍٍ ثټعٵجٍض ټٽ  ثټ

ٌأر ثټ٩جمٽز. -  ثټ٩نٲ ٜو ثٖض

٨ٌُضٴصيج خمٕٹُضس ثټ٩مپ.ث -  ټٵٌم ثَضؼصمج٨ٌز 
 

 ثٖضنيؾ ثټصؽًٌدٍ:-3

ٍٿ ثٔضنّجنٌز ٰئن          ٌثټ٩ٽ ٍٿ ثټ١د٩ٌٌز  إىث شفوظنج ٨ن ثټؽوٻ ثټٵجبم خني ثټ٩ٽ

ٌجس  ٽٍح من لٍٙ٘ ٌث ٖضج ًصمٌَ خً ىيث ثِْض ثټٱج٘پ خٌنيج ىٍ ثٖضنيؾ ثټصؽًٌدٍ ن٥

ٍٿ ثٔضن ٌخٱٝٽً شم ٸجنض خمعجخز ـؽٌ شّو ٠ًٌٶ ش١دٌٵً ٍض ثټ٩ٽ ٌثَضؼصمج٨ٌز،  ّجنٌز 

پ  ٌنّدٌز ثټنصجبؾ ثٖضصٍ٘ ثټصمٽٚ من ثټ٭ٌدٌجس ثټصٍ ٸجنض ش١د٪ ىجشً ثټصمٙٙجس 

ٌثټدوثًز ٸجنض خ٩ٽم ثټنٱْ ظم ش٩مٌمً ٨٘ض خجٴٍ  إټٌيج من لُضٻ ثْضخفجط، 

ٌثس  ٌثْضه ٍثس  ٍث١ِز ثټم١ ٌىټٺ خ ٍٿ ثٔضنّجنٌز  ٌثټ٩ٽ ثټصمٙٙجس ٍض ٨ٽم ثَضؼصمج٧ 

 ٍح ثټصؽًٌذ.ثټصٍ ًّص٩مٽيج أِٽ
 
جُ ٩ًصرب "ثٖضنيؾ ثټصؽًٌدٍ أٴٌح منجىؾ ثټدفٍط ټفپ ثٖضٕجٸپ         ٨ٌ٘ض ىيث ثِْض

ًثِز أٌ ٍض مؽجٻ  ٍثء شم ٍض ثټ٩مپ أٌ ٍض ٴج٨ز ثټو ٌثټصؽًٌذ ِ خجټ١ًٌٵز ثټ٩ٽمٌز، 

جٌِز خجِصعنجء مص٭ري  ٍثمپ ثِْض ٌثټ٩ ٌټز ټٽصفٹم ٍض ؼمٌ٪ ثٖضص٭ريثس  آلٌ... ىٍ مفج

ٍٿ ثټدج ٌٴٌجُ شأظريو ٍض ٌثـو ـٌغ ًٵ ـغ خص٩ًٍ١ً أٌ ش٭ٌريو خيوٯ شفوًو 

ًخمج أخٌٍىج مج ٴومً (1)ثټ٩مٽٌز" ٌٴو ٴومض ٨ور ش٩جًًٲ ټٽمنيؾ ثټصؽًٌدٍ   ،

٧ٍ خفغ خئلٝج٨ً  ًثِز مٍٜ "مًًٍْ أنؽٌُ" خجلصٙجً، "خأنً ٠ًٌٵز ټو

ًثِز ٴجبمز ٨٘ض ثټّددٌز" ٌخز ٌؼ٩ٽً ه  .(2)ټٽصؽ

ثټيي شصٝق ًٌٰ م٩جټم ثټ١ًٌٵز ثټ٩ٽمٌز ٍض ٩ًٌرب ٨ٽًٌ أًٝج خأنً "ثٖضنيؾ        

ثټصٱٹري خًٍٙر ؼٽٌز ْضنً ًصٝمن شن٥ٌمج ًؽم٪ ثټربثىني خ١ًٌٵز شّمق خجلصٌجً 

 ٪ ٍثمپ ثټصٍ ًمٹن أن شؤظٌ ٍض ثټ٥جىٌر مٍٜ ٌثټصفٹم ٍض ممصٽٲ ثټ٩ ثټٱٌٌٛ 

ٍمج خأٰٹجً  ٌخز ٨م ٌشمصجٍ ثټصؽ ٌثټنصجبؾ  دجح  ٍٻ ثٗض ثټ٩ُضٴجس خني ثِْض ٌثټٍ٘ ًثِز  ثټو

وس إ٨ ٍٻ إٗض نٱْ ثټنصجبؾ إىث شـٍ ٍث١ِز أٔمجٗ آلًٌن م٪ ثټٍ٘ ٌثءىج خ جهر إؼ
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 ثٖضفوهر ټٽرشٌٟ ٌثٖضٝدٍٟ ثٖضص٩مو ثټص٭ريأٌ ىٍ أِٽٍح ٩ًصمو ٨٘ض  .(1)ثټ٥ٌٌٯ"

ٍثٴ٩ز ٧ٍ شٹٍن ثټصٍ ٌثټ٥جىٌر ټٽ ًثِز، مٍٜ ٥ز ټٽو  ثټص٭ري ىيث ٨ن مج ًنصؾ ٌمُـض

ٍثٴ٪ ىيث ٍض آظجً من ٥ز أٌ  ٌثټ٥جىٌر، ثټ  ٔضظدجشج مٝد٠ٍز ٤ٌٌٯ شفض صمش مُـض

 ثٖضص٭ري إهلجٻ ثٖضٝد٠ٍز خجټ٥ٌٌٯ ًٌٵٙو ثټّددٌز ثټ٩ُضٴز ٌم٩ٌٰز ټٱٌٌٛ

ٍثٴ٪ إٗض ثټصؽًٌدٍ د٢ ثټ  ش٩ًٌٱً ًمٹن ألٌَ ٌخ٩دجًر .ثْضلٌَ ثٖضص٭ريثس شأظري ٌٜ

ٌخز "ثِصموثٿ :ثټصجيل ثټنفٍ ٨٘ض ، إظدجس ٍض ثټصؽ  ٨ن ثټٱٌٌٛ إظدجس أٌ ثټٱٌٌٛ

 .(2)ثټصؽًٌذ" ٠ًٌٶ

٨ٍز من ثټ٭جًجس         ٍثس إٗض مؽم ًٌيوٯ ثٖضنيؾ ثټصؽًٌدٍ من لُضٻ ىجشً ثټم١

٨ٌٍزثټصٍ شعدض ٘ٱصً ثټ٩ٽمٌز  ٌثٖضٍٜ "٩ًٌّى إٗض إٴجمز  ثټصٍ ش٩صمو ٨٘ض ثټوٴز 

ٔضٴجمز ثټ٩ُضٴز خني  ٍثىٌ أٌ ثٖضص٭ريثس.  ٌخ٢ ثټّدذ خجټنصٌؽز خني ثټ٥ ثټ٩ُضٴز ثټصٍ ش

ٌثء  ٍٿ خئؼ ٌخز ثټصٍ ًصم لُضټيج م٩جټؽز مص٭ري أٌ أٸعٌ ثټّدذ خجټنصٌؽز ٰئننج نٵ ثټصؽ

ٌثٖضص٭ري ثټصجخ٪" ٌثټصٍ شٹٍن خني ثٖضص٭ري ثٖضّصٵپ  ٌثس"  ٍثو ٨ور م  .(3)خص٭ٌري مفص

ٍخجس       ٽٍح ثټصؽًٌدٍ خ٩ٞ ثټ٩ٙ ٍثؼً ثِْض ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز ٴو ً ٌشفض ١٬جء ثټ٩ٽ

٩يج إ٠ج ٍخز ٌٜ ٩ جټٌذ ټص٩ٵو ثټ٥جىٌر ثَضؼصمج٨ٌز من ؼيز ٌ٘ ً ٍض ٸمٍ ٸدجٴٍ ثِْض

ًثِجس ثټصجًًمٌز  ٨ٍٍ من ؼيز ألٌَ، ٸمج ىٍ ثټفجٻ معُض خجټنّدز ټٽو ٌن

ٌثٌٰز م٩ٌنز، إَض  صى ثټٵٌم ٍض من١ٵز ؼ٭ ٌثټصٵجټٌو ـٌ ًثِجس ثټصٍ شٕمپ ثټ٩جهثس  ٌثټو

ًنز م٪  َثس ثټصٍ شمٚ ثٖضنيؾ ثټصؽًٌدٍ خجٖضٵج ٍه خ٩ٞ ثٖضمٌ أن ىيث َض ًنٱٍ ٌؼ

.  ثٖضنجىؾ ثْضلٌَ

 ٌ َثس ثٖضنيؾ ثټصؽ  :(4)نيٸٌ منيج خجلصٙجً ًدٍ:ممٌ

ٍث١ِز -  ٠ًٌٶ ٨ن َض ثټنصٌؽز ٨٘ض ثټّدذ أظٌ خم٩ٌٰز ثټؽَٿ ًمٹن ثٖضنيؾ ىيث خ

صنصجػ  .ثٖضٵجًن ثټّددٍ خجټدفغ ىٍ ٸمج ثَِض
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ٌو ثٖضنيؾ ىٍ -  ثٖضص٭ري ٨٘ض ثْضظٌ ىثس ثټمجًؼٌز ثٖضص٭ريثس ٜد٢ ًٌٰ ًصم ثټيي ثټـٍ

 .ثټصجخ٪

 ـجَضس إٗض ٸدري ـو إٗض شٹٌٱً ًمٹن مٌن ًؼ٩ٽ ثٖضنيؾ ىيث شٙمٌمجس ش٩وه أن  -

٨ٍز. ٸعرير  ٌمصن

 أمعٽز ش١دٌٵٌز ٨ن ثٖضنيؾ ثټصؽًٌدٍ:

ٍثه ثټص٩ٽٌمٌز. - ز ٨٘ض شفٌٙپ ثټ١ٱپ ٍض مجهر من ثٖض  أظٌ لربر ثټٌٌٜ

ًأِمجٻ ثټيٌٹيل ٨٘ض هث٩ٌٰز ثٔضنؽجٍ ټوَ ثټ٩مجٻ. -  شأظري 
 
ًثِز ثټفجټز-4  :منيؾ ه

شٙنٌٲ ىيث ثٖضنيؾ خني من ًٌَ خأنً أِٽٍح  ىنجٷ ٔدً ؼوٻ ٌٰمج ًمٚ        

ٌثشً  ٌخني من ًؽ٩ٽً منيؽج ٴجبمج خيثشً ټً أه ٱٍ  ٩ًصمو ٨ٽًٌ ثٖضنيؾ ثټٍ٘

ز خٌنيمج  ٍثٌٜ٪ ثٖضوًٌِ ٌث ټصٕجخً ثٖض ٌن٥ ٌجشً ٸدجٴٍ ثٖضنجىؾ ثْضلٌَ،  ٌلٍٙ٘

ٍىٌي ثټيي ًٱٙپ مني ؾ ًمٹن أن ن١ٌؿ ِؤثٻ خييث ثټمٍٙٗ ـٍٻ ثټٱٌٳ ثټؽ

ًثِز ثټفجټز ٨ن  ٱٍه َض مج م٩نى  ثٖضنيؾ ثټٍ٘ ٌټصفوًو ىيث ثٖض٩ّى ًؽذ أن ن٩ٍ أ

ًثِز ثټفجټز.  ه
 

ّز أٌ       ٌثـو ٴو شٹٍن ٌٰهث أٌ مِؤ ٍىػ  ًثِز مص٩مٵز ټنم ٩ًٌٌٯ خأنً "ه

٪ ٨ن ٠ًٌٶ  ٍٻ إٗض ش٩مٌمجس إٗض مج ىٍ أٌِ مؽصم٩ج أٌ أٸعٌ ټ٩ٌنز ًٵٙو منيج ثټٍ٘

ٍىػ ممصجً" ًثِز نم ٌىٍ أِٽٍح مّص٩مپ ٸعري (1)ه ٌشٹَ ٨٘ض ،  ًثِجس ثټصٍ ش ث ٍض ثټو

ٌثـو أٌ ٨ور نمجىػ. ٍىػ  مج ٩ًٌٯ خأنً "منيؾ ًمٹن ٨ن ٠ًٌٵً ٸ ثټص٩مٶ ٍض نم

ور م٩ٌنز ٍض ٨ُضٴجشيج  ًثِصيج خفٌغ ًمٹن ًِم ًٍ٘ر ٸٽٌز ټـٍ ٌه ؼم٪ ثټدٌجنجس 

٨ٍز"   .(2)ثٖضصن
 

جمٽز ٨ن ـجټز ٌٰه      ٍمجس ٸعرير ٌٔ ٌم٩ٽ ٽٍح ٨٘ض ؼم٪ خٌجنجس  ٍٿ ىيث ثِْض ًز "ًٌٵ

ٍٻ إٗض ٰيم أ٨مٶ ټٽ٥جىٌر  ٌىټٺ خيوٯ ثټٍ٘ ٌه من ثټفجَضس  ٌثـور أٌ ٨وه مفو

٪ ثټفجيل ټٽفجټز  ٍثىٌ، ـٌغ شؽم٪ ثټدٌجنجس ٨ن ثټٍٜ ٌمج ًٕدييج من ٤ ز  ثٖضوًٌِ

ٌأٰٝپ ټٽمؽصم٪ ثټيي  ٨ٌُضٴجشيج من أؼپ ٰيم أ٨مٶ  ٌٸيټٺ ٨ن مجٌٜيج  ز  ثٖضوًٌِ
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أىم مج ًمٌَ ىيث ثٖضنيؾ أنً ًمٹن ٌمن لُضٻ ىيث ثټصفوًو ټٓضِٽٍح ٰئن  .(1)شمعٽً"

ًثِصيج خوَض من  ٍٿ خو ٍثٴٲ ثټصٍ ًٵ ٍثىٌ أٌ ثٖض ثټدجـغ من ثټنٱجى ثٗض أ٨مجٳ ثټ٥

ٍٴٲ ٨نو  مج ىٍ ١ِفٍ خ٩ٌوث ٨ن مج ىٍ ـٵٌٵٍ.  ثټص

ٌٰٵج ټييث ثٔض٠جً         ًثِز ثټفجټز  ًثِز  ،ٌش٩صرب ه ٌٽز ثټٱ٩جټز ټو خمعجخز ثټٍِ

ٌثٔضنّجنٌز  ٍثىٌ ثَضؼصمج٨ٌز  ٨ٍز ثټ٥ خ١ًٌٵز شفٽٌٽٌز ثِصٹٕجٌٰز ممج ًوټنج إٗض مؽم

ٽٍح. ًثِز ثټفجټز أنيج شٌٸَ   من ثټمٙجبٚ ثټصٍ ًصمٌَ خيج ىيث ثِْض َثس ه ٌمن ممٌ

ٌىٍ أِٽٍح شن٥ٌم ثٖض١٩ٌجس  مجشيج  ور ثټٹٽٌز ٖض٩ٌٰز لٙجبٙيج ٌِ ٨٘ض ثټـٍ

ور ٍثـو أٌ ټؽمج٨ز مج أٌ ـٌ ور ممصجًر معپ شجًًن ثټفٌجر ټٽٱٌه ثټ  ثټمج٘ز خـٍ

 ثؼصمج٨ٌز م٩ٌنز.

 :(2)ٌىنجٷ من ټمٚ لٙجبٚ ثټفجټز إٗض

ز. - ٍمجس ٔجمٽز ٨ن ثټفجَضس ثٖضوًٌِ  أنيج ٠ًٌٵز ټٽفٍٙٻ ٨٘ض م٩ٽ

ٌثټفجَضس.  - ٍثىٌ   أنيج ٠ًٌٵز ټٽصفٽٌپ ثټٹٌٱٍ ټٽ٥

ٌثټ٩مٽٌجس   - ٍثمپ ثٖضؤظٌر ًٌٰ  ٌخممصٽٲ ثټ٩ ٍٴٲ ثټٹيل  أنيج ٠ًٌٵز شيصم خجٖض

 ثټصٍ ًٕيوىج.

ٌمن ظم أنيج ٠ًٌٵز شص - د٩ٌز أي أنيج ش٩صمو ث٨صمجهث ٸدريث ٨٘ض ٨نرص ثټَمن 

ًثِز ثټصجًًمٌز.  ٰيٍ شيصم خجټو

ٌثىنز.  -  أنيج منيؾ هًنجمٌٹٍ َض ًٵصرص ٨٘ض خفغ ثټفجټز ثټ

أنيج منيؾ ٩ًّى إٗض شٹجمپ ثٖض٩ٌٰز ْضنً ٩ًصمو ٨٘ض أٸعٌ من أهثر ټٽفٍٙٻ  -

ٍمجس.  ٨٘ض ثٖض٩ٽ

ًثِز ثټفج  ټز:أمعٽز ش١دٌٵٌز ٨ن منيؾ ه

ٍىػ. - ٌٴٝجًج ثټ٩ٍٖضز شٌٸٌج ٸنم ٌثمؾ ثټص٩ٽٌم   خ

ّجس. - ٨ٍز من ثٖضِؤ ًثِز ـجټز مؽم ٌهًٌو ٍض ثْضهثء ه  ًأِمجٻ ثټٱٹٌي 
 

 :منيؾ شفٽٌپ ثٖضفصٍَ-5

ٽٍح ٨ن خجٴٍ ثٖضنجىؾ         ٌٰٵج ټييث ثِْض شمصٽٲ ثٖضجهر ثټصٍ ًص٩جمپ م٩يج ثټدجـغ 

ٌټصفوًو  خفٌغ ًص٩جمپ ثټدجـغ ىنج م٪ مفصٍَ مج ش٩رب ٨نً ٌثټّؽُضس  ٍظجبٶ  ثټ

                                                           

 .=;رحبي مصطفى عليان وعثمان زلمد غنيم، مرجع سابق،  (1)
 .;:8-::8عمار بوحوش وزلمد زلمود الذنيبات، مرجع سابق، ص ص (2)
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ٍٿ ىيث  ثٖض٩نى ثټفٵٌٵٍ ټصفٽٌپ ثٖضفصٍَ ٸأِٽٍح من٥م نؽو ىجشً ثټص٩جًًٲ. "ًٌٵ

٨ٍز من لُضٻ  ٍخز أٌ مّم ٌهٴٌٶ ٖضفصٍَ نٍٙٗ مٹص ٲ من٥م  ٽٍح ٨٘ض ٌ٘ ثِْض

ًثِز ثټيي ٌِصم ثلصٌجً  ٌش٩ًٌٲ مؽصم٪ ثټو ٌىوٰيج  ًثِز  ٧ٍ ثټو شفوًو مٍٜ

 ٍ ًثِز مٝم ٌشفٽٌٽً"ثټفجَضس ثټمج٘ز خً ټو  .(1)نيج 
 

ٌثىنز          ج٧ ثټ ًثِز ثْضٌٜ ٍٿ ٨٘ض ه صموثٿ ٰئن شفٽٌپ ثٖضفصٍَ ًٵ أمج من ـٌغ ثَِض

ٌخ٢ ثٖضؽصم٪ خجْضنّجٳ ثْضلٌَ من  ٌثټ٩ُضٴجس ثټصٍ ش ٨ٌ٘ض ٸجٰز مّصًٍجشيج  ٍض ثٖضؽصم٪ 

"ًٌمصجٍ ىيث ثټن٧ٍ من ثټصفٽٌپ خجَض٨صمجه ٨٘ض ثټصٵجًًٌ  لُضٻ ثَضشٙجٻ ٠ٌد٩ٌصً،

ج ٌثټّؽُضس ثټٌِمٌز ٰصّصمٌػ منيج ثَضشؽجىجس ثټفٵٌٵٌز ثٖض٩ربر ٨ٌ٘ض ٌِ بپ ثٔض٨ُضٿ 

ٌخوٌن شولپ  ٌثٴ٪ م٩ني، ٸمج أن ثټدفغ ًّص١ٌ٪ أن ًألي ثټفٵجبٶ ٨٘ض ثټ١د٩ٌز  ٨ن 

ٌثه ٌٌؼيجس ن٥ٌىم  ٌم٩ربث ٨ن ٩ًٍٔ ثْضٰ منً خفٌغ ًٹٍن ثټصفٽٌپ ٘جهٴج 

 . (2)ثټفٵٌٵٌز"

:  أمعٽز ش١دٌٵٌز ٨ن منيؾ شفٽٌپ ثٖضفصٍَ

ٌثَضؼصمج٨ٌز ٍض ثټٹصذ ثٖضوًٌِز ٖضّصٍَ ثَضخصوثبٍ. -  ثټٵٌم ثټوًنٌز 

ٍثَضر. - َثح ثٖض٩جًٜز أٌ ثٖض ًثِز ٖضفصٍَ ثټم١ذ ثټٌّجٌِز ټفَح من أـ  ه

ٌثټعجنٍي. -  ٢ ًثِز شفٽٌٽٌز ټٽٵٌم ثٖضصٝمنز ٍض ٸصذ ثٖضّصٍَ ثٖضصٍِ  ه
  

ٍٿ          صموثٿ ٍض ثټ٩ٽ ٍمج م٪ شٵًٌدج ىجشً ىٍ ثٖضنجىؾ ثټٕجب٩ز ثَِض ثَضؼصمج٨ٌز ٨م

جًر إټٌيج  ٍٿ خجٔٔض ٍه أِجټٌذ ألٌَ ټم نص١ٌٳ إټٌيج ٍض ىجشً ثټًٍٴز ثټدفعٌز ِنٵ ٌؼ

ٌثشٍأٰٵ٢ خجَض٨صمجه ٨٘ض مج  صجى ًٌٔو ًٍ جټٌذ مج ًيل: ،٨وو ثِْض  ٌمن خني ىجشً ثِْض

ًنز ٠ًٌٵز ثټدجـغ ًصد٪ ًٌٌٰ :ثٖضٵجًن ثٖضنيؾ  ٌأٌؼً ثَضلصُضٯ أٌؼً خني ثٖضٵج

 ثَضشٱجٳ.

ٍمجس ؼم٪ ٨٘ض ٩ًصمو :ثٖضّق يؾمن  مؽصم٪ أ٨ٝجء ؼمٌ٪ من ٌثټدٌجنجس ثٖض٩ٽ

ًثِز.  ثټو

ٍټٍؼٍ ثٖضنيؾ ٌخ ًٌٌٰثَضنعٌ  ثټدوثبٌز. ثټ٩ٍٕح ظٵجٰجس شفٽٌپ شٵنٌجس ثټدجـغ ًصد٪ : 

ٍټٍؼٍ ثٖضنيؾ ًٌٌٰثَضظن  ثټدرشًز. ثټ٩ٌٌٳ شفٽٌپ شٵنٌجس ثټدجـغ ًّصموٿ : 
 

                                                           

 .?;رحبي مصطفى عليان وعثمان زلمد غنيم، مرجع سابق، (1)
 .0>8عمار بوحوش وزلمد زلمود الذنيبات، مرجع سابق، ص  (2)
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ٽز          ٌټً ثنؽٌُ" ٍض مًًًًٍٍْه " ثټصٙنٌٱجس ټيجشً ٌٸفٍ٘  ـٍٻ ؼو

ٍىؼٌز ثٖضنجىؾ لٙجبٚ جمُض من٥مج ثټعُضظز شٙنٌٱج ثټنم جبپ ټٽمٵج٘و ٌٰٵج ٌٔ  ثټٍِ

ٍثٌٜ٪  ٸجَضشٍ: ٌىٍ ٌثٖض
 

 لــجشمز:

ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز         ٌثٖضنجىؾ ثٖضصد٩ز ٍض ثټ٩ٽ ٌلصجمج ټييث ثټ٩ٌٛ ثٖضمصرص ټٓضِجټٌذ 

ٌٰٵيج، ٥ًيٌ ؼٽ ْ ثټصٍ ٘نٱض  ٌثِْض ٽٍح ٌأىم ثٖض٩جًري  َض أىمٌز ثِصموثٿ ثِْض ٌج أ

َثمج  ٌمن ؼيز ألٌَ ًدٵى ټ ٍثس ىيث من ؼيز،  ٌثټم١ ثټ٩ٽمٍ ميمج ش٭ريس ثټ١ًٌٵز 

٨ٌٍز  ٨ٌٍز ٍض ثِصموثٿ ثټ١ٌٳ ثٖضنيؽٌز ټٽدفغ ْضن ثٖضٍٜ ٨٘ض ثټدجـغ ثټصفيل خجٖضٍٜ

ٍثٴ٪ خأٸرب ٘وٳ ممٹن.  ىٍ مٌَر من ًصفٌَ ثټ
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ٌثؼ٪  :ٴجبمز ثٖض
َض  ثټٹصذ: -أ

٨ٌعمجن مفمو ٬نٌمًخفٍ م١ٙٱ (1 ٌأِجټٌذ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ثټن٥ًٌز ى ٨ٽٌجن  ، منجىؾ 
ٌثټصًٍٍ٪1، ٌٟثټص١دٌٶ هن،  ، هثً ٘ٱجء ټٽنرش   .٨2000مجن، ثًْض

ٍه ثټينٌدجس،  (2 ٌمفمو مفم  ٍٓ ، منجىؾ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٠ٌٌٳ إ٨وثه ثټدفٍط٨مجً خـٍ
َثبٌ،  ٨ٍجس ثټؽجم٩ٌز، ثټؽ ٍثن ثٖض١د  .2007هً

ٌآلٌٌن،  (3 ًث ًٴز  ٌأ، ٴّن١ٌنز، 1، ٟمنيؽٌز ثټدفغ ثټ٩ٽمٍٍض ٰريٌٍ ٍ ، مٹصدز هثً ثٴ
َثبٌ،   .2007ثټؽ

٨ٌدو ثټٽ١ٌٲ ٴن٩ٌز (4 ٌهي  ٌث ٌثءثس ثٖضنيؽٌز ثٖضّصمومز ٍض ثټدفٍط ثټنٱٌّز مفمو ه ، ثٔضؼ
ٌثټدفٍط ثَضؼصمج٨ٌز، ثټ٩وه ٌثټرتخًٍز ثټص١دٌٵٌز ًثِجس  ، 2013هًّمرب  3، مؽٽز ثټو

َثبٌ. ٍثهَ، ثټؽ  ؼجم٩ز ثټ
ٌآ (5 ٌثټص١دٌٵجسلٌٌن، مفمو ٨دٌوثس  ٌثـپ  ٌثٖض ٍث٨و  ، 2، ٟمنيؽٌز ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ثټٵ

هن. ٌثټنرش، ٨مجن، ثًْض ٌثبپ ټٽ١دج٨ز   هثً 
ٌثىٌم،  (6 ٌثن إخ ٌثن ٨دو ثٖضؽٌو مٌ ، 1، ٟأِْ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٔض٨وثه ثټٌِجبپ ثټؽجم٩ٌزمٌ

هن،  ّز ثټًٍٳ، ٨مجن ثًْض  .2000مِؤ
ٍٿ ثٔضنّمًًٍْ أنؽٌُ،  (7 ، شوًًدجس ٨مٽٌز، 2، ٟجنٌزمنيؽٌز ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٍض ثټ٩ٽ

ٌآلٌٌن، هثً ثټٵٙدز ټٽنرششٌؼمز ٩ٌِو  َثبٌ،  ِد٩ٍن   .2004ثټؽ
ٌثشٍ،  (8 ٌثٔضنّجنٌزًٌٔو ًٍ ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز  ، شوًًدجس ٨٘ض منيؽٌز ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٍض ثټ٩ٽ
ٌثټنرش، خ٩ًًٍٍز ،4ٟ َثبٌ،  ٍث٨ٌجٓ ټٽ١دج٨ز   .2012ثټؽ

ٌنٌز: -ظجنٌج ٌثؼ٪ ثَضټٹرت  ثٖض
-http://adimiahmed.over، ثټصجًًمٍ ثٖضنيؾأـمو ٥٨ٌمٍ،  (1

blog.com/2015/04/55336fc8-69ab.html شم ثَض٠ُض٧ ٨ٽًٌ خصجًًن ،
01//05/2016. 

ٱٍأـمو ٥٨ٌمٍ،  (2 -http://adimiahmed.over، ثٖضنيؾ ثټٍ٘
blog.com/2015/04/55336f58-1d0d.html شم ثَض٠ُض٧ ٨ٽًٌ خصجًًن ،

01//05/2016. 
ٱٍ،  (3 -http://www.univثٖضنيؾ ثټٍ٘

constantine2.dz/CoursOnLine/tarek-massaoudi/new%20-
%20Copie/e%20learning_files/Page341.htm شم ثَض٠ُض٧ ٨ٽًٌ خصجًًن ،

01/05/2016. 
ٍه ثټٱٌمجٌي،  (4 ، ثٖضنيؾ ثټصؽًٌدٍ ٍض ثټدفغ ثټ٩ٽمٍمفم

http://kenanaonline.com/users/elfaramawy/posts/290920 ٧ ، شم ثَض٠ُض
 .٨01/05/2016ٽًٌ خصجًًن 

ٌم٩جٖضيجىٌعم ثټفيل ثټفٌّنٍ،  (5 ، مٵجًخز إٗض شٙنٌٲ منجىؾ ثټدفغ 
http://www.alshirazi.com/world/article/2011/764.htm. 
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 العيناث وطرائم املعاينت في العلىم الاحتماعيت

 ٍــٸًٌمز ُٰـض ه.

 ج٧ـــم ثَضؼصمـــ٨ٽ

 2-ؼجم٩ز مفمو ٖضني هخج٬ني -٨ٽم ثَضؼصمج٧

 
 مٽمٚ:

ًثِجس ثټ٩ٽمٌز         ٌثټو ٩ًو ثِصموثٿ ثټ٩ٌنجس من ثْضمًٍ ثټ٩جهًز ٍض مؽجٻ ثټدفٍط 

ٌثه أٌ  َبٌز من ثْضٰ ٨ٍز ؼ ٌثټ٩ٌنز ىٍ مؽم ٍثء ثټ١د٩ٌٌز منيج أٌ ثَضؼصمج٨ٌز.  ِ

ٍثىٌ ثټصٍ  ًثِز ثٖضٕجىوثس أٌ ثټ٥ ٌثء ثټو يل، ٰدوَض من إؼ ًثِز ثْ٘ض شٕٹپ مؽصم٪ ثټو

ٌٰٵج ټ١ًٌٵز م٩ٌنز؟،  َء من شٽٺ ثٖضٱٌهثس  ٨٘ض ٸجمپ مٱٌهثس ثٖضؽصم٪ ًصم ثلصٌجً ؼ

َء من ثٖضؽصم٪، ًمٹن ش٩مٌم ثټنصجبؾ ثٖضفٙپ ٨ٽٌيج ٨٘ض  ًثِز ىټٺ ثټؽ ٨ٌن ٠ًٌٶ ه

يل.   ثٖضؽصم٪ ثْ٘ض

ٌټز: شفوًو ثٖضٱجىٌم )مؽصم٪  ٨ٌٽًٌ ٰٵو ؼجءس ىيو ثټًٍٴز ثټدفعٌز         مفج

ٍثٌٰىج  ٍثؼذ ش ًثِز، ثٖضّق، ثٖض٩جًنز، ثټ٩ٌنز(، أىمٌز ثِصموثٿ ثٖض٩جًنز، ثټرشٌٟ ثټ ثټو

٬ٌري ثـصمجټٌز( ٠ٌٌٳ  صمجټٌز  ٍث٧ ثټ٩ٌنجس )ثَـض ٍثس ثلصٌجً ثټ٩ٌنز، أن ٍض ثټ٩ٌنز، ل١

 ثٖض٩جًنز، أل١جء ثٖض٩جًنز.

Abstract: 

   The use of samples is something natural in the field of research and 

scientific studies, both natural and social. The sample is a partial 

group of individuals, observations or phenomena that make up the 

original study population. Instead of conducting the study on the 

entire individuals of the community; a part of theme is selected 

according to a given way and through the study of that part, the results 

obtained can be generalized on the original population.  

  Hence, this paper tries to: Identify the concepts (study population, 

the survey, sampling, sample), and the importance of using the 

sampling. Moreover, it shows the Conditions that should be exist in 

the sample, the Steps of selecting a sample, types of samples 

(Probability and non-probability) and methods of sampling, sampling 

errors.  
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 مٵومز:

ٌجن ثټٵٌجٿ خجټدفغ ٨٘ض ؼمٌ٪ مٱٌهثس        ٖضج ٸجن من ثټ٩ّري ٍض ٸعري من ثْـض

يل، ٰئن ثلصٌجً ثټ٩ٌنجس ټصمعٌپ ىيث ثٖضؽصم٪ م٪ أٴپ ٴوً من ثټصفٌَ  ثٖضؽصم٪ ثْ٘ض

ٌثْضل١جء ىٍ أمٌ م٬ٌٍح ًٌٰ، ًٌمٹن أن شٵّم ثټ٩ٌنجس خٙٱز ٨جمز إٗض ٘نٱني: 

ٍثبٌز ثټ ٍهًز(، ـٌغ ٨ٌنجس ثـصمجټٌز معپ)ثټ٩ٕ ٌثټ٩نٵ د١ٌّز، ثٖضنص٥مز، ثټ١دٵٌز، 

ٌثس ٴًٌدز من  ٌهنج خصٵوً ٍث٧، ټصَ ٙجبٌز ٨٘ض ىيو ثْضن ًمٹن ش١دٌٶ ثټن٥ًٌز ثٔـض

ٌىنجٷ ٨ٌنجس ثټصٍ ًصولپ ٌٰيج ـٹم ثټدجـغ ٸجټ٩ٌنز  يل،  ثټٙفز ٨ن ثٖضؽصم٪ ثْ٘ض

پ إټٌيج ثټدجـغ شٌشٹَ ٨٘ض ـٹمً  ثټفٌٙٙز، ثټ٩موًز...ـٌغ ثټنصجبؾ ثټصٍ ًصٍ٘

َټً أٌ ٴٌجًِ  .ثټٕميص ثټيي َض ًمٹن ٨
 
٨ٌٽًٌ ٰئن شٙمٌم ثټ٩ٌنز ًص١ٽذ ثَضنصدجو إٗض ٨ور مّجبپ شص٩ٽٶ خأ٠ٌىج        

ٌثٖضن١ٵز أٌ ثٖضنج٠ٶ ثټصٍ شنصٵى منيج، إٜجٰز إٗض  ٍث٨يج  ٌأن ؽميج  وثشيج ـٌ ٌـٌ

ٌثْضل١جء ثٖض٩ٌجًًز ثټوثلٽز  شفوًو هًؼز شمعٌٽيج ٖضؽصم٪ ثټدفغ ثټيي ثلصريس منً 

٧ٍ ثټدفغ ثټيي ًًٌو ثټدجـغ ثټٵٌجٿ خً  ٌٰيج. ٸمج ٩ًصمو شٙمٌم ثټ٩ٌنز ٨٘ض مٍٜ

ٍمجس ثټصٍ ًًٌو شفٵٌٵيج ٍض خفعً، إٜجٰز إٗض  ٸمج ٩ًصمو ٨٘ض هًؼز هٴز ثٖض٩ٽ

ٌٌٰمج ًيل شٱٌٙپ ټيټٺ.  ث٨صمجهىج ٨٘ض ٠د٩ٌز مؽصم٪ ثټدفغ، ىپ ىٍ مصؽجنْ أٌ َض، 
 
 شفوًو ثٖضٱجىٌم:/ 1

ًثِز  ٪مؽصم/مؽصم٪ ثټدفغ:1-1 ؼمٌ٪ ىٍ ، "Population Studyثټو

٧ٍ مٕٹٽز ثټدفغ" ٍنٍن مٍٜ ٌجء ثټيًن ًٹ مجٗ أٌ ثْٔض ٌثه أٌ ثْٔض إىث  .(1)ثْضٰ

ًثِز. پٸىٍ  ٧ٍ ثټدفغ أٌ ثټو وثط أٌ ثٖضٕجىوثس مٍٜ ٌثه أٌ ثْـض  ثْضٰ

ًثِصً          ٌثه ثٖضؽصم٪ ٰئن ه ًثِصً ٨٘ض ؼمٌ٪ أٰ ٌثء ه إىث ثِص١ج٧ ثټدجـغ إؼ

ٌأٸعٌ هٴز  شٹٍن ىثس نصجبؾ ٍثٴ٪  ٌټٹن ثټدجـغ ٌنّمٍ ىټٺ )مّفج( أٴٌح ټٽ  ،

ٍخز ٍض ثټص٩جمپ م٪ ٸپ مٕجىور من مٕجىوثس ثٖضؽصم٪ ټ٩ور أِدجح،  ٴو ًؽو ٩٘

ٌىيو  ًثِز،  َبٌز من مؽصم٪ ثټو ٨ٍز ؼ ًثِز ٨٘ض مؽم ٌثء ثټو ممج ١ٌٌِٝو ٔضؼ

ًثِز. ٨ٍز نّمٌيج ٨ٌنز ثټو  ثٖضؽم
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جس ثټٕجمٽز1-2 ًٌّمى أـٌجنج أِٽٍح ثټص٩وثه  :/ثټفرص ثټٕجمپ أٌ ثٖضّـٍ

(Censuses ٌٞىټٺ خصؽمٌ٪ خ٩ ٙجبٍ،  ( ټٹپ مٱٌهر من مٱٌهثس ثٖضؽصم٪ ثٔـض

ٌمن  يل،  ثټدٌجنجس ثٖضص٩ٽٵز خد٩ٞ ثٖضص٭ريثس ٨ن ؼمٌ٪ مٱٌهثس ثٖضؽصم٪ ثْ٘ض

ٌثټٙنج٨ٍ، ـٌغ من نصجبؾ معپ  أمعٽز أِٽٍح ثټفرص ثټٕجمپ: ثټص٩وثه ثټّٹجنٍ 

ًثِجس  ثټفٍٙٻ ٨٘ض  ًمٹن ثَضىصوثء خيج ٍض ٨مٽٌز  -مؤرشثس إـٙجبٌز –ىيو ثټو

ٽٍح ش٩يً ثِصموثمً ٍض ٸعري من ثټدفٍط  ثټصم٢ٌ١. ٩ًٌجح ٨٘ض ىيث ثِْض

ٌشٹٽٱز ٌٴض  يل ٸدري ـٌغ ًص١ٽذ ؼيو ٌ ًثِز ثْ٘ض  .ٌلج٘ز إىث ٸجن مؽصم٪ ثټو
 

جس ثټٕجمٽز شص٩ٌٛ ْضل١جء ٸدرير، "ٸأل١جء ثټفيٯ           ٨ٌٽًٌ ٰئن ثٖضّـٍ

ٌثؼٌز ه ٬ٌري ىټٺ من ثْضل١جء ٌثٍَض ٌأل١جء شؽيٌَ ثٖض١٩ٌجس  ٌأل١جء ثټصّؽٌپ   ،

ٍخز  ٌشند٪ ىيو ثْضل١جء أِجِج من ٩٘ ٍهر ثټ٩مپ.  ثټصٍ من ٔأنيج ثټصأظري ٨٘ض ؼ

ٙجبٌز ثټٹدرير. ټوَ ٰٹعريث مج شّٱٌ  ثٔضرشثٯ ثټّٽٌم ٨٘ض معپ ىيو ثټ٩مٽٌجس ثٔـض

جس ثټ٩ٌنز ٨ن نصجبؾ أٸعٌ هٴز من ثټص٩وثهثس، ْضن ثٖض ّق خجټ٩ٌنز ًصٌق مّـٍ

ٌشٵٽٌپ ثْضل١جء  ٌشؽيٌَ ثټنصجبؾ  ٍٴض ټٕضرشثٯ ثټوٴٌٶ ٨٘ض ثْض٨مجٻ ثٖضٌوثنٌز  ثټ

 .(1)ثټدرشًز"

جس ثټٕجمٽز           ٍثس ثْضلرير شنجٴٙج مٽف٤ٍج ٍض ٨وه ثٖضّـٍ ٌٴو ٔيوس ثټّن

ٍثمپ أىميج:  نصٌؽز ټ٩

 جٿ ثټص١ًٍ ثټٹدري ثټفج٘پ ٨٘ض مّصٍَ ثټ٩مپ ثٔضهثًي، مج أهَ إٗض ثنص٥

ٙجبٌز. ٍټز ثټفٍٙٻ ٨٘ض ثٖض١٩ٌجس ثٔـض ي  ثټّؽُضس ثٔضهثًًز ٌِ

  ًثٸيم أىمٌز إ١٨جء ثٖض١٩ٌجس ٌثه ٌإه ٌثَضؼصمج٨ٍ ټٓضٰ ٨ٍٍ ثټعٵجٍض  ًٍجهر ثټ

ٌثټصٍ  ٌىټٺ خّدذ ثٍهًجه ـجؼجشيم إٗض ثټمومجس ثټٌِمٌز  ثټٙفٌفز، 

ٌأرسىم  ٌممصٽٹجشيم  ٌثه  ٌنز ٨ن ثْضٰ ٍٴٲ ٨٘ض ثټفٍٙٻ ٨٘ض م١٩ٌجس مو شص

 …نيم٨ٌنجًٌ
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  ٌثټًٌجٌٜز ٍض مؽجٻ ش٩مٌم ثِصنصجؼجس ٙجبٌز  جټٌذ ثټ٩ٽمٌز ثٔـض ش١ًٍ ثِْض

ٌٴو ِج٨و ىټٺ خوًؼز ٸدرير  ٍٴ٩جس ثټوٴٌٵز.  ٌثټص ٌثس  ٌخنجء ثټصٵوً ثټ٩ٌنز 

٪ ٍض ثِصموثٿ ثټفجِذ ثِضيل.  ثټصٍِ

ٌىٍ: "٨مٽٌز ثلصٌجً ٨وه ٸجٯ من ٨نجرص  :Sampling/ثٖض٩جًنز 1-3

ٌٰيم ثٖضؽصم٪، خفٌغ ًصمٹن ثټدجـغ  ًثِصً ثټ٩ٌنز ثٖضمصجًر  من لُضٻ ه

يل،  لٙجبٙيج ظم ش٩مٌم ىيو ثټمٙجبٚ )إن أمٹن( ٨٘ض ٨نجرص ثٖضؽصم٪ ثْ٘ض

ٌمج أن نجشؾ ثٖض٩جًنز ىٍ ثټ٩ٌنز ثٖض٬ٌٍح خيج"  .(1)َض خو أن نصيٸٌ ه
 
ًثِز ثټيي شؽم٪ منً  :Sampleثټ٩ٌنز /1-4 َء من مؽصم٪ ثټدفغ أٌ ثټو ىٍ ؼ

ٌىٍ ٨ٍز من  ثټدٌجنجس ثٖضٌوثنٌز،  َءث من ثټٹپ، خم٩نى أنً شؤلي مؽم "ش٩صرب ؼ

َء م٩ني أٌ  ٌثه ثٖضؽصم٪ ٨٘ض أن شٹٍن ممعٽز ٖضؽصم٪ ثټدفغ. ٰجټ٩ٌنز ىٍ ؼ أٰ

ًثِز ٨٘ض ثٖضؽصم٪ ٸٽً.  يل، ظم ش٩مم نصجبؾ ثټو ٌثه ثٖضؽصم٪ ثْ٘ض نّدز م٩ٌنز من أٰ

ٍث٧ً أٌ ٬ري  وثس ثټ٩ٌنز ٴو شٹٍن أٔمج٘ج، ٸمج ٴو شٹٍن أـٌجء أٌ ٔ ٌـٌ

 (2)ټٺ..."ى
 

 / أىمٌز ثِصموثٿ ثٖض٩جًنز2

 شّصموٿ ٍض ثټدفٍط ثټصٍ َض ًٹٍن ىوٰيج ثټفرص ثټٕجمپ. •

 ٨نو ثِصفجټز ثٖضؽصم٪ ٸٽً. •

 ٨نومج ًٹٍن ىنجٷ شؽجنْ ٍض مؽصم٪ ثټدفغ. •

ًثِز ٍض ٨وه ٴٽٌپ نّدٌج ًمٹن ثټدجـغ من ؼم٪ ٨وه أٸرب من  • ـرص ثټو

ٌأٸعٌ شٱٌُٙض.  ثټدٌجنجس 

ٍظني • ، ـٌغ شٵپ ثټفجؼز إٗض ٨وه ٸدري منيم ٨نو إمٹجنٌز شوًًذ ثٖضدف

 ثِصموثٿ ثټدفغ ٨ن ٠ًٌٶ ثٖض٩جًنز.

ٙجبٍ. •  ٨نومج ًؤهي ثټدفغ خجٖضّق إٗض ّٰجه أٌ إټفجٳ ثټرضً خجٖضؽصم٪ ثٔـض
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ٌثټؽيو  • ٌثټَمن  ٙجبٌز مٵٌور خجټصٹجټٌٲ  ًثِجس ثٔـض ٨نومج شٹٍن ثټو

 ٌ ٌثء ثٖضّق ثټٕجمپ  ٨نومج ثٖضمٙٚ ٔضنؽجٍىج، ممج َض ًّمق ټٽدجـغ خئؼ

ًثِز.  ١ًٌٝ إٗض ألي ٨ٌنز من مؽصم٪ ثټو
 

ٍثٌٰىج ٍض ثټ٩ٌنز:3 ٍثؼذ ش  / ثټرشٌٟ ثټ
 

َض: يل: أي شٹٍن ٔجمٽز ټؽمٌ٪ لٙجبٚ  أ أن شٹٍن ثټ٩ٌنز ممعٽز ټٽمؽصم٪ ثْ٘ض

يل، ْضن ثټدجـغ َض ًّص١ٌ٪ أن ٩ًمم نصجبؽً إىث ثلصجً ثټ٩ٌنز خ١ًٌٵز  ثٖضؽصم٪ ثْ٘ض

ثټنصجبؾ ٨٘ض ٨ٌنجس ألٌَ ٸجنض ثټ٩ٌنز ثټصٍ ٨ٌٌٜز، خم٩نى أنً إىث شٹًٌس نٱْ 

يل أ٘وٳ شمعٌُض، خفٌغً شٹٍن  ؽٌي ٨ٽٌيج ثټدفغ ٨ٌنز ممعٽز ٖضؽصم٪ ثْ٘ض

ًخز أٌ مصٕجخيز م٪  ٌثټنّذ ثٖضةًٍز ټمٙجبٚ أ٨ٝجء ثټ٩ٌنز مصٵج ١جس  ثٖضصٍِ

يل، ـصى شٙدق ثټ٩ٌنجس ممعٽز ټٽٹپ ثټيي شنصمٍ  ٌنّذ ثٖضؽصم٪ ثْ٘ض ١جس  مصٍِ

 إټًٌ.

ٌمج شؽوً أن  ظجنٌج: يل ٌٰ٘ج مصّجًٌز ٍض ثَضلصٌجً،  وثس ثٖضؽصم٪ ثْ٘ض شٹٍن "ټـٍ

جًر إټًٌ ىٍ أن ٬جټدج مج ًٹصٱٍ ثټدجـغ خجټرشٟ ثټعجنٍ ْضن ًٌٰ ٨جهر ٜمجن  ثٔٔض

ٌثه، شفٙٽنج  ٻ، ٰئىث ٜمنج شّجٌي ٌٰٗ ثَضلصٌجً ټؽمٌ٪ ثْضٰ صٱجء ثټرشٟ ثٌْض َِض

ٍثٻ" يل ٍض ٬جټذ ثْـض  .(1)٨٘ض ٨ٌنز ممعٽز ټٽمؽصم٪ ثْ٘ض

ًثِز، ٌٰمٹننج ثټٵٍٻ أنً َض شٍؼو          ٌموَ شمعٌٽيج ٖضؽصم٪ ثټو أمج ٨ن ـؽم ثټ٩ٌنز 

ًثِز ًمٹن ش١دٌٵً ٨٘ض ؼمٌ٪ ثټفجَضس،  نّدز مةًٍز م٩ٌنز من ـؽم مؽصم٪ ثټو

٥صيج ٨نو شفوًو ـؽم  ٍثمپ شٍؼذ ٨٘ض ثټدجـغ مُـض ٨ٍز من ثټ٩ ٌټٹن ىنجٷ مؽم

ٌىٍ:  ثټ٩ٌنز 

 ً ـؽم ثټ٩ٌنز أٸرب ٸٽمج ٸجن ثټدفغ أٰٝپ،  ن ثټد٩ٞ أنً ٸٽمج ٸجنٝٴو

ٍر، ٌىيث ث٨صٵجه ل١أ،  ٨ٍج من ثټٵ ًثِز ثٖضؽصم٪ ٸٽً ن ـصى أنيم ٩ًصربٌن ه

ٍثه ـؽم ثٖضؽصم٪ ًؽذ أن ًَهثه ـؽم  ٸمج ٥ًن ثټد٩ٞ منيم أنً ٸٽمج 

ٌىټٺ "ْضن ثٖضؽصم٪ ثٖضصؽجنْ ٍض ٘ٱجشً  ٌىيث أًٝج ل١أ ٔجب٪،  ثټ٩ٌنز 
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ٌمج هثٿ خجٔضمٹجن ثټفٍٙٻ ٨٘ض ًٹٱٍ ثلصٌجً ٨ٌنز ٘٭رير نّدٌ ج ټصمعٌٽً، 

 . (1)نٱْ ثټنصجبؾ ٰٽمجىث نّصموٿ ٨ٌنز أٸرب"

  ًأي ممجټٲ ټييث ثټ١ٌؿ ـٌغ ًٌَ أنً ٨نو شفوًو ـؽم ثټ٩ٌنز ٌىنجٷ 

ٌثټوٴز ٍض ثټنصجبؾ  ثټصٍ ٩ًّى نألي ٍض ثټفّدجن: مّصٍَ هًؼز ثټعٵز 

ٌجنثټدجـغ إٗض شفٵٌٵيج، " أن شٹٍن  ىټٺ أنً من ثټ٩ٙذ ٍض م٥٩م ثْـض

ثټنصجبؾ ثټصٍ ًصفٙپ ٨ٽٌيج ثټدجـغ خجِصموثٿ ثټ٩ٌنجس م١جخٵز ټٽنصجبؾ 

يل. ٰنصجبؾ ثټ٩ٌنجس ٴو  ًثِز ثْ٘ض ًثِز ٸجمپ مؽصم٪ ثټو ثټٱ٩ٽٌز ٍض ـجټز ه

ٌٸٽمج ٸجن  ٌټٌّض مٕجخيز ټيج شمجمج.  شٹٍن ٴًٌدز من ثټنصجبؾ ثټٱ٩ٽٌز 

ٌظٵز ٸٽمج  ًث٬دج ٍض ثټفٍٙٻ ٨٘ض نصجبؾ أٸعٌ هٴز  شٍؼذ ٨ٽًٌ ًٍجهر ثټدجـغ 

 .(2)ـؽم ثټ٩ٌنز ثٖضمصجًر"

  ٌأي ثټعجنٍ( أٴٌح إٗض ثټوٴز، ْضنً ميمج ٸجن ٌأي )ثټ ٌث٨صٵو أن أ٘فجح ىيث ثټ

ًثء ٌلٽٱٌجس  ٌثه ثٖضؽصم٪ مصؽجنّني، ٥ًپ أننج نص٩جمپ م٪ خرش ټوًيم آ أٰ

ٍثء،  ًثِز، ٸمج ټوًيم ثشؽجىجس مٌٍٻ أى ٧ٍ ثټو ٨ٌج٠ٱٌز ـٍٻ مٍٜ م٩ٌٌٰز 

٨ٌٽًٌ ٌثٰ٪.... ٰنفن َض نص٩جمپ م٪ ٨ٌنز هٿ شّفذ من ؼّم ثٖضًٌٞ  ه

ٌټٹن نفن خٙوه ثټص٩جمپ م٪ خرش ٰميمج  ٍٿ ثټ١دٌز،  معٽمج ًفوط ٍض ثټ٩ٽ

ٸجن مّصٍَ ثټصؽجنْ ٸدري، إَض أنً ٥ًپ  )ٌٍض ث٨صٵجهي( ٸٽمج ٸجن ٨وه 

ٍټز ثټص٩مٌم.   ي ٌثه ثټ٩ٌنز ٸدري ٸٽمج ثٴرتخنج من هًؼز ثټوٴز ٌِ  أٰ

 ٌثه ثٖضؽصم٪، ٰٹٽمج  إن ثټ٩جمپ ثټفجِم ٍض شٵًٌٌ ـؽم ثټ٩ٌنز ىٍ شدجًن أٰ

ٌثه ثٖضؽصم٪ ثِصٍؼذ ثْضمٌ ثلصٌجً ٨ٌنز ٸدرير  ٸرب ـؽم ثټصدجًن خني أٰ

يل مصؽجنّز ٸٽمج  ٌمنً ٰئنً "ٸٽمج ٸجنض لٙجبٚ ثٖضؽصم٪ ثْ٘ض نّدٌج. 

ٌىنجٷ رضًٌر ټًَجهر ـؽم  ٍخز ٘٭ريث نّدٌج،  ٸجن ـؽم ثټ٩ٌنز ثٖض١ٽ

ٌثه أٌ مٕجىوثس ثټ٩ٌنز ـٌنمج شٍؼو ثلص ٨ٌوًور خني أٰ ٍىًٌز ىجمز  ُضٰجس ؼ
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ٌثه  ٌخيټٺ ًٝمن شمعٌپ ثټدٌةز ٖضمصٽٲ ثْضٰ يل،  ًثِز ثْ٘ض مؽصم٪ ثټو

يل" ٍثهط ثټصٍ ًصٹٍن منيج ثٖضؽصم٪ ثْ٘ض  . (1)ٌثټف

  ٪ٍه ٸپ ٠دٵز ٍض ثٖضؽصم ٌث٨جر نّدز ٌؼ ٍض ـجټز ثټ٩ٌنجس ثټ١دٵٌز َض خو من م

يل.  ثْ٘ض

 ًثِجس ٨٘ض شٹٽ ٌټييث ًؤلي ىټٺ ش٩صمو خ٩ٞ ثټو ٱز مفوهر أٌ ٍمن مفوه، 

ًثِز  ٍخز ټٹٍ ًصّنى إٸمجٻ ثټو خ٩ني ثَض٨صدجً ٨نو ثلصٌجً ـؽم ثټ٩ٌنز ثٖض١ٽ

ٍخز. من ثټصٹٽٱز ثٖض١ٽ  ٍض ثټَمن ثٖضفوه ٌٜ

  ٨ٌ٘ض ٨وه مّصًٍجس ٌشٙمٌميج  ًثِز  ٍٴٲ ـؽم ثټ٩ٌنز ٨٘ض ن٧ٍ ثټو ًص

ًثِجس ثٖضّفٌز ًٹٱٍ أن شألي مج خ ٪ 20٪ إٗض 5ني ثٖض٩جټؾ ٌٰيج. ٰٱٍ ثټو

ًخمج (2)من ـؽم ثٖضؽصم٪، ـٌغ شٵپ ىيو ثټنّدز م٪ ًٍجهر ـؽم ثٖضؽصم٪ ٌ .

ٱٌز ىٍ  ًثِجس ثټٍ٘ ٍټز ٍض ثټو ٪ ٍض ـجټز ٸجن 10ًٹٍن أٴپ نّدز مٵد

ٌخني  1000ثٖضؽصم٪ ٸدريث ) ٍٰٳ   500٪ )ټٽ٩وه من 20٪ إٗض 15مٱٌهر( 

ٌخني  1000إٗض   مٱٌهر(. 500٪  )ټٽ٩وه ثْضٴپ من 30٪ إٗض 25مٱٌهر( 
 

ٍثس ثلصٌجً ثټ٩ٌنز:4  / ل١

ٌثء خفغ مج أن           ٌأي ٨٘ض ثلصٌجً ثټ٩ٌنز ٔضؼ من ثټرضًٌي ٴدپ أن ًّصٵٌ ثټ

ٌٸٌٱٌز ثِصموثميج  ٌمج أىمٌصيج  ٍخز ٌٖضجىث نًٌوىج  ٍمجس ثٖض١ٽ َض مج ىٍ ثٖض٩ٽ ن٩ٌٯ أ

ةٽز شؽ٩ٽنج نفجٌٻ ثټفٍٙٻ ٨٘ض ثټ٩ٌنز ثټصٍ ش١٩ٍ نصجبؾ ىثس هٴز م٩ ٌنز ٌىيو ثِْض

جٌِز ثټصٍ ًؽذ أليىج ٍض ثَض٨صدجً  ٍثس ثِْض ٌىنجٷ خ٩ٞ ثټم١ خأٴپ شٹجټٌٲ ممٹنز، 

ًنج ټٽ٩ٌنز منيج:  ٨نو ثلصٌج
 
ٌمج ثټيوٯ شفوًو ثټيوٯ من ثټدفغ -4-1 ٍخز  ًثِز ثٖض١ٽ : َض خو من ش٩ًٌٲ ثټو

صى ًّص١ٌ٪  منيج ـصى ًمٹن أن ندفغ ٨ن ثټصٙمٌمجس ثټصٍ ًمٹن ثِصموثميج ـٌ

ؽميج ٔضمٹجن ـپ مٕٹٽز ثټدفغ، ٰمعُض:ثټدجـغ أن ًفوه ن "إىث ٸجن  ٧ٍ ثټ٩ٌنز ـٌ

ٍٰني ٰئن  ًثِز ىٍ خفغ مٕٹٽز لج٘ز خٱةز م٩ٌنز معپ ٰةز ثٖضٹٱ ثټيوٯ من ثټو

                                                           

، )دمشق، دار الفكر، 8، طالبحث العلمي )أساسياتو النظرية وممارستو العلمية(رجاء وحيد دويدري،  (1)
 .?0:(، ص.9000

 .808رجع سابق، ص.سهيل رزق ذياب، م (2)
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ٌشٵصرص ٨٘ض ىيو  پ إټٌيج من ثټدفغ ًند٭ٍ أن شٌشد٢  ٌثټنصجبؾ ثټصٍ نصٍ٘ ثټ٩ٌنز 

 . (1)ثټٱةز"
 
ور ثټ٩ٌنز -4-2 ٍث٧ً...( شفوًو ـٌ ٌثه، مؽُضس، ٔ من ثټرضًٌي أن ًص٩ٌٯ : )أٰ

ٌثه هثلپ  ثټدجـغ ٨٘ض ٠د٩ٌز ٨ٌنصً، ٰيٍ ټٌّض هثبمج ٔمٌٙجس ـٵٌٵٌز )أٰ

ًثِز ـجټز ثٖضّصٕٱٌجس  مؽصم٪(، ٌإنمج ًمٹن أن شٹٍن ٔمٌٙجس ث٨صدجًًز، معپ ه

ٌثـور ټٌؽٌي  ّز  َثبًٌز، ٌٰمٹن ټٽدجـغ أن ًألي مِؤ َثبًٌز أٌ ثټؽجم٩جس ثټؽ ثټؽ

ًثِز ٨ٽٌيج. ٸمج ًمٹن أن  ِري ىثشٌز، معُض ٍض ـجټز شفٽٌپ  مؽُضس أٌشٹٍن ثټ٩ٌنز ثټو

 مفصٍَ مجهر ٨ٽمٌز أٌ إ٨ُضمٌز.
 
يل ثټيي نمصجً منً ثټ٩ٌنز -4-3 : إن شفوًو ثٖضؽصم٪ ٨مٽٌز شفوًو ثٖضؽصم٪ ثْ٘ض

ٌټٌْ من ثټرضًٌي أن  أِجٌِز ټم شٽٶ مج ًّصفٶ من ثىصمجٿ ٍض ٸعري من ثْضخفجط، 

َض ًثِز ٨٘ض ثټدرش ٸٽيم  ٌټٹن ٴو شٵصرص شن١دٶ ثټو  ٨٘ض ؼمٌ٪ ثټ٩مجٻ أٌ ثټ١ُضح، 

ٌثـور شمٹن ثټدجـغ من ثټٵٌجٿ خدفغ ټ٩ٌجټؾ مٕٹٽز ًثِز ٨٘ض موًِز  أٌ ًوًُ  ثټو

ٌثټ٥ٌٌٯ ًند٭ٍ ٨٘ض ثټدجـغ أن ًفوه ٤جىٌر شصٙپ خجٖضوًِز، " ٍثٻ  ٌٍض ؼمٌ٪ ثْـض

ٌأن شٵصرص هَضټز نصجبؾ ثټدفغ ٨٘ض ثٖضؽصم٪ ث يل شفوًوث هٴٌٵج  ټيي ثٖضؽصم٪ ثْ٘ض

ٌشفوًوو ًٵصًض م٩ٌٰز ثټ٩نجرص ثټوثلٽز ًٌٰ"  .(2)ثلصريس منً ٨ٌنز ثټدفغ 
 
ًثِز  -4-4 ٌىټٺ ټٝد٢ أٸرب ٨وه ممٹن من ثٖضص٭ريثس ٬ري شفوًو مص٭ريثس ثټو

ٌشٵٽٌپ ثٖضص٭ريثس ثټولٌٽز. ز   ثٖضوًٌِ

 )٨وه مٱٌهثس ثټ٩ٌنز(.شفوًو ـؽم ثټ٩ٌنز  -4-5

 شفوًو ٠ًٌٵز ثلصٌجً ثټ٩ٌنز. -4-6

5 ٍ  :ث٧ ثټ٩ٌنجس ٠ٌٌٳ ثٖض٩جًنز/ أن

صمجټٌز(:  ثټ٩ٌنجس -5-1 ٍثبٌز )ثَـض  ثټ٩ٕ

صمجټٌز ٍض ىيث ثٖضٵجٿ ٰئننج            ٍثبٌز أٌ ثَـض َض  -خجټصأٸٌو–٨نومج نصفوط ٨ن ثټ٩ٕ

ٍثبٌز  ٌټٹن نٵٙو خيج ثټ٩ٕ ٍثبٌز ثټصٍ نّصموميج ٍض ثټٽ٭ز ثټوثًؼز،  نٵٙو ثټ٩ٕ

                                                           
: مكتبة اإلسكندرية، ) 8، طالعلمي أسس ومبادئ البحثفاطمة عوض صابر، مريقت على خفاجة،  (1)

 .<?8(، ص.9009الفنية،  اإلشعاعومطبعة 
 .??8ادلرجع السابق، ص. (2)
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َضس مف ٌموټ ٍث٨و  ٍثبٌز ثټ٩ٽمٌز، ثٖضدنٌز ٨٘ض ٴ جيس ٍض ثټ٩ٌنز ثټ٩ٕ ٌثټرشٟ ثِْض وهر. "

ٌثه  ثلصٌجًىٍ أن ش١٩ٍ ٠ًٌٵز  ٌثه ثټ٩ٌنز ٌٰ٘ز ټُضلصٌجً ثٖضصّجًٌز ټؽمٌ٪ أٰ أٰ

ٌثهىج" ٸمج ش٩ٌٯ خأنيج ثټ٩ٌنجس ثټصٍ ًٹٍن ٌٰيج ټٹپ . (1)ثٖضؽصم٪ ٨نو ِفذ أٰ

ًثِز ٌٰ٘ز مفوهر  ټٌٹٍن إـوَ مٱٌهثس ثټ٩ٌنز، ًٌصم ثلصٌجً  ٨نرص ٍض مؽصم٪ ثټو

ٌم٩ٌٌٯ  ًثِز مفوه  ٍث٨يج ثٖضمصٽٱز ٨نومج ًٹٍن مؽصم٪ ثټو ٍثبٌز خأن ثټ٩ٌنز ثټ٩ٕ

ٌثټ٩وهًز، ًٌصم ثَضلصٌجً خ١ًٌٵز ٬ري ثنصٵجبٌز ٌإنمج  ٌثٌٰز  ٌه ثټؽ٭ من ـٌغ ثټفو

ٍثبٍ  ًمٝ٪ ټرشٌٟ مفوهر ـّذ ن٧ٍ ثټ٩ٌنز، آليًن خ٩ني ثَض٨صدجً ٌ خٕٹپ ٨ٕ

ٌثټصدجًن ٍض ثٖضؽصم٪ ٍث٨يج شٕمپ  .ثټصؽجنْ   مج ىٍ آس: ٌأن

ٍثبٌز ثټد١ٌّز َض: ثټ٩ٌنز ثټ٩ٕ  Simple randomsamplingأ

ٍثبٌز ثٖضنص٥مز   Systematicrandom samplingظجنٌج: ثټ٩ٌنز ثټ٩ٕ

ٍثبٌز ثټ١دٵٌز   Stratified random samplingظجټعج: ثټ٩ٌنز ثټ٩ٕ

٨ٍجس ٍثبٌز خجٖضؽم  Cluster random samplingًثخ٩ج: ثټ٩ٌنز ثټ٩ٕ

  Area Sampleٌنز ثٖضّجـٌز لجمّج: ثټ٩       
 

ٍثبٌز ثټد١ٌّز: َض: ثټ٩ٌنز ثټ٩ٕ "ًصم ثلصٌجً مٱٌهثس ىيث ثټن٧ٍ من ثټ٩ٌنجس ٍض  أ

ٍثبٍ  ٍٿ خّفذ ٨ٕ ٌخوٌن إًؼج٧، خم٩نى أنً ٨نومج نٵ ٌثـور، مدجرشر  مٌـٽز 

وثس ثټ٩ٌنز، ٰئننج نّصعنٌيج من ثـصمجٻ ثَضلصٌجً ٍض ثټّفدجس  ور من ـٌ ټـٍ

ٵز"  (2)ثټُـض
 

ٴجٿ مج ٸٌٱٌز ِفذ مٱٌهثس ثټ٩ٌنز ٰصٹٍن أ       إمج خجِصموثٿ ثټٵ٨ٌز، أٌ ؼوثٌٻ ثًْض

ٌم٩ٌٰز ٸجمپ ثټ٩نجرص  ٍثبٌز، ًٌص١ٽذ ثِصموثٿ ىيو ثټ١ًٌٵز رضًٌر ـرص  ثټ٩ٕ

ٌٰز  ٌخيټٺ شٹٍن ٌٰ٘ز ثټ٥يًٍ ټٹپ ٨نرص م٩ٌ ًثِز  ثټصٍ ًصٹٍن منيج مؽصم٪ ثټو

ًثٌِز ٌمفوهر مّدٵج. ٩ًٌٙذ ش١دٌٶ ىيو ثټ١ًٌٵز ٍض ثٖضؽصم٩ ٸدرير ثټ٩وه جس ثټو

ٍث٧ ثټ٩ٌنجس إن أمٹن ش١دٌٵيج. ش٩وٌ  ثٖضصنجظٌر أٌ ثٖضصدج٨ور.أٌ   أٰٝپ أن
 
ٌثٸٌذ مص٩وهر        ٌٍٰ ش ٍثبٌز شد٢ّ ٸعريث ٨مٽٌز ثټّفذ، إنيج ش ٴجٿ ثټ٩ٕ ؼوثٌٻ ثًْض

ٌثن١ُضٴج من أي لجنز أٌ ٘ٲ، ٨وه  ٍث١ِصيج،  ٍثبٌج، ًؤلي خ ٴجٿ مّصمٌؼز ٨ٕ ًْض

                                                           
 .8;9ىي(، ص.;8;8، )ادلدينة ادلنورة، قواعد أساسية في البحث العلميسعيد إمساعيل صيين،  (1)
 .9>8، (@@@8بعث قسنطينة، ، )اجلزائر: دار الأسس المنهجية في العلوم االجتماعيةفضيل دليو وآخرون،  (2)
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ٴ ٍثبٌج شٕري مصصجيل من ثًْض ٴجٿ ثٖضّصمٌؼز ٨ٕ جٿ مّجٌ ټ٩وه مٱٌهثس ثټ٩ٌنز. إن ثًْض

ٍثخيج. -ـٍٻ مؽصم٪ مٌٴم – ٌثټصٍ ًؽذ ثِصؽ معجٻ  إٗض ثٖضٱٌهثس ثټصٍ شٕٹپ ثټ٩ٌنز 

ٌفٍ: ټنٱرتٛ أن ـؽم ثٖضؽصم٪ ثٖضّصيوٯ من أؼپ ثلصٌجً ٨ٌنز منً، ىٍ " شٍٜ

ٌثټدجټٮ ٨وهىم  ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز  ٌأن  6000مؽصم٪ ثټ١ٽدز خٹٽٌز ثټ٩ٽ ٠جټذ ٠ٌجټدز، 

ٌثء ٨مٽٌز  600٪، ٌٰٹٍن ـؽم ثټ٩ٌنز 10نّدز ثټ٩ٌنز ىٍ  ٔضؼ ٠جټذ ٠ٌجټدز. 

ٍثس ثټصجټٌز: ٍثبٌز نصد٪ ثټم١ ٴجٿ ثټ٩ٕ  ثَضلصٌجً ٨ن ٠ًٌٶ ؼوٌٻ ثًْض

ٍثبم ؼمٌ٪ ثټ١ٽدز ثټدجټٮ ٨وهىم  -أ  .6000ثټفٍٙٻ ٨٘ض ٴ

 .6000إٗض  1أن ١٩ًى ټٹپ ثِم ًٴمج مصّٽُّض من  -ح

ًخ٩ز لجنجس ٸمج شفوه  -ػ ٌىٍ أ ٍنز ټً،  ٌٰٵج ټٽمجنجس ثٖضٹ ٍثبٍ  أًٴجٿ ثټؽوٌٻ ثټ٩ٕ

ٌىٍ  .6000ىٍ ٍض ثٖضعجٻ 

ٍثبٍ ټٽ٩ٌنز  -ه د٪ ٨٘ض أي ًٴم،  600ًدوأ ثَضلصٌجً ثټ٩ٕ ٪ ثْ٘ض ٨ن ٠ًٌٶ ٌٜ

َض خأٌٻ، ٌإىث شٹًٌ أي ًٴم َض ًّؽپ، ٌإىث ٸجنض أًٴجٿ ثټؽوٌٻ  ًٌّؽپ أ

ٙجبٍ أٸعٌ من أًٴجٿ ثٖضؽصم٪ ثٖض ٴجٿ ثټصٍ ًٵ٪ ثٔـض ًثِز ُٰض شّؽپ ثًْض ّصيوٯ خجټو

ٍثبٍ.  ٨ٽٌيج ثَضلصدجً ثټ٩ٕ

 20 ٍثبٍ ثټيي ٸجنض  1200٪ أي ٨وه ثټ١ُضح ٠جټذ. ٰيپ ثَضلصٌجً ثټ٩ٕ

 .(1)" ٪ شمعپ ثٖضؽصم٪ ثټيي أليس منً؟50نّدصً 

  

                                                           
 .9:8(، ص.@@@8، )مكتبة مدبويل، فلسفة مناىج البحث العلميعقيل حسني عقيل،  (1)



235 

ٍثبٌز ٴجٿ ثټ٩ٕ  (1)ٔٹپ ًمعپ ؼوٌٻ ثًْض
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99 
95 
78 
98 
99 
87 
62 
29 
69 
69 
22 

27 
26 
29 
59 
22 
57 
22 
29 
25 
27 
99 
78 
22 
55 
27 
82 
22 
99 
99 
72 
29 
97 
26 
72 
52 

52 
72 
62 
22 
67 
22 
99 
66 
72 
22 
52 
22 
72 
82 
72 
87 
98 
98 
99 
99 
29 
72 
58 
28 
79 

92 
67 
69 
99 
55 
28 
22 
88 
78 
95 
28 
28 
95 
26 
22 
79 
22 
82 
98 
27 
22 
26 
86 
72 
67 

25 
69 
29 
26 
92 
78 
99 
89 
22 
52 
29 
85 
75 
52 
82 
25 
67 
62 
62 
92 
29 
67 
79 
22 
22 

 
٥ز:   مُـض

مٱٌهر ْضنً مٹٍن من  100ٹٍن أٴپ من ً ٖضؽصم٪ًٙٽق إَض َض ىيث ثټؽوٌٻ         

ٍثبٌز إىث ٸجن ٨وه  ٴجٿ ثټ٩ٕ ًٴمني ٰٵ٢، ًٌمٹن ټٽ١جټذ أن ًّص٩ني خؽوثٌٻ ټًٓض

ٍهر ٍض ثټ٩وًو من 100) مٱٌهثس مؽصم٩ً أٸعٌ من ىيث ثټٌٴم ٌىيو ثټؽوثٌٻ مٍؼ  )

ٙجء.  ٸصذ ثٖضنيؽٌز أٌ ثٔـض

 :(2)ثټصجټٌز أمج ٨ن ٨ٌٍح ىيو ثټ٩ٌنز ٌٰمٹننج ـرصىج ٍض ثټنٵجٟ         

  ٍخز خمج ٸجن ٌجن ٬ري ٨مٽٌز، ْضنً من ثټ٩ٙ ش٩و ىيو ثټ١ًٌٵز ٍض خ٩ٞ ثْـض

ًثِز. ٌشٌٴٌم ٨نجرص مؽصم٪ ثټو ٍثبم  ٍٰري ٴ  ش

 .ًثِز ٍمجس ثٖضص٩ٽٵز خمؽصم٪ ثټو  ٨وٿ ثِصموثٿ ٸجٰز ثٖض٩ٽ

                                                           
، )جدة: مركز النشر العادلي، مطابع 8، طأساسيات البحث العلميعبد الرشيد بن عبد العزيز حافظ،  (1)

 (.، )بتصرف>=(، ص.9089جامعة ادللك عبد العزيز، 
، )عمان: دار ادليسرة للنشر والتوزيع والطباعة، 8، طأساسيات البحث العلمييد الضامن، منذر عبد احلم (2)

 .?=8(، ص.<900
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  ٪َض شؤٸو ىيو ثټ١ًٌٵز ثِصموثميج ټٹجٰز ثټ٩نجرص ثټصٍ ًصٝمنيج مؽصم

ًثِز.  ثټو

 ىيو ثټ١ًٌٵز أٸرب من ثټ١ٌٳ ثْضلٌَ. ل١أ ثټ٩ٌنز ٍض 

  ًنض خجټ٩ٌنجس ثِصموثٿ ىيو ثټ١ًٌٵز ًص١ٽذ ألو ٨ٌنجس ٸدرير إىث مج ٴٍ

.  ثْضلٌَ

 ."ٍٴض ٌثټ  ثِصموثٿ ىيو ثټ١ًٌٵز ٴو ًٹٍن مٹٽٱج من ـٌغ ثٖضجٻ 
 

ٌثٴ٪ ثټرتٸٌدز ل١أ ثٖضٙجهٰز ٍثبٍ ٨٘ض ٨ٌنز َض ش٩ٹْ  : ٴو ًٵ٪ ثَضلصٌجً ثټ٩ٕ

ټ٩ٌنز ٍض م٥٩ميج من ثټ١ُضح م٪ أنيم أٴپ نّدز من ثَضؼصمج٨ٌز، ٸأن شٹٍن ث

ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز. ٰئىث ٸجن ـؽم ثټ٩ٌنز ٸمج ٍض  ثټ١جټدجس ٸمج ىٍ ثټفجٻ ٍض ٸٽٌز ثټ٩ٽ

ٌٰٶ ثټنّدز  600ثٖضعجٻ ثټّجخٶ  ٍثبٌز  ٌٸجن ثَضلصٌجً ټٽ٩ٌنز ثټ٩ٕ ٠جټذ ٠ٌجټدز، 

ٌنفن ن٩ٽم أن نّدز ثټيٸًٍ ٍض ٸٽٌز 50٪ ٠ُضح 50ٌثټصجټٌز  ٍٿ ٪٠جټدجس  ثټ٩ٽ

 ثَضؼصمج٨ٌز َض شًَو ٨ن
 

ٍثبٌز ثٖضنص٥مز:   ظجنٌج: ثټ٩ٌنز ثټ٩ٕ

ٍض ىيث ثټن٧ٍ من ثټ٩ٌنجس ًصم ـرص ٨نجرص ثٖضؽصم٪ ٌإ١٨جء أًٴجٿ مصّٽّٽز        

٨نجرص ثٖضؽصم٪ ٨٘ض ثټ٩وه ثٖض١ٽٍح ټٽ٩ٌنز ټٌٹٍن ثټنجشؾ  ټٹپ ٨نرص، ظم  ٴّمز ٨وه

ٍثبٍ ث٘٭ٌ من ٠ٍٻ ٰرتر  ، ًٌصم ثلصٌج)م٩جمپ ثټٌٰ٪(٠ٍٻ ٰرتر ثَضلصٌجً ً ًٴم ٨ٕ

ٌنٌٝٲ ٠ٍٻ ثټٱرتر  )م٩جمپ ثټٌٰ٪(ثَضلصٌجً ًٌٹٍن ىٍ شّٽّپ أٌٻ ٨نجرص ثټ٩ٌنز، 

ٌىٹيث ـصى ًنصيٍ ثلصٌجً  ٻ ټٌنصؾ شّٽّپ ثټ٩نرص ثټعجنٍ،  ٨٘ض شّٽّپ ثټ٩نرص ثٌْض

 ثټ٩ٌنز. ؼمٌ٪ ثٖضٱٌهثس

ٌٹٍن م٩جمپ أِصجى ٰ 1500أِصجى نّفذ منيم ٨ٌنز شٵوً ح 120000معُض: ټوًنج 

 80= 1500÷ 120000ثټٌٰ٪ ىٍ: 

ٗض( 80نألي أي ًٴم ًٹٍن أ٘٭ٌ أٌ ًّجٌي  ٻ )ثٖضٱٌهر ثٌْض ، ټٌٹٍن ثټفو ثٌْض

ٌټٌٹن  ٌىٹيث 45ټٽ٩ٌنز  ٻ ًٝجٯ إټًٌ م٩جمپ ثټٌٰ٪،  ، ثټفو ثټعجنٍ ىٍ ثټفو ثٌْض

ٌىٍ:  ٌه   ...205= 80+125، 125= 80+ 45، 45ًصم إًؽجه خجٴٍ ثټفو

  



237 

ٍثبٌز ثټ١دٵٌزظجټعج: ثټ٩ٌنز ثټ ٕ٩  : 

ٍه          شّص٩مپ ثټ٩ٌنجس ثټ١دٵٌز ٍض ـجټز ثٖضؽصم٩جس ٬ري ثٖضصؽجنّز أي ٍض ـجټز ٌؼ

ز ٙجبٌز خجټنّدز ټٽمجٌ٘ز ثٖضوًٌِ وثس ثٔـض ٍه (1)شٱجٌس ٸدري خني ثټـٍ ، معُض ٌؼ

ٙجبٍ، ٍض ىيو  ثلصُضٯ ٸدري ٍض مّصٍَ ثټولپ خني ثټٱةجس ثټصٍ شٹٍن ثٖضؽصم٪ ثٔـض

ٖضؽصم٪ ّإٗض ٰةجس مصؽجنّز ـٌغ شفوه نّدز أٌ أىمٌز ٸپ ٰةز خجټنّدز ثټفجټز نٵّم ث

ٍثيل:  ىٍ  i، ـٌغ أن N1,N2,N3………..Niټٽمؽصم٪ ټٌٙدق ـؽم ٸپ منيج ٨٘ض ثټص

ٍثس  ٨وه ثټٱةجس ثټصٍ ًصٹٍن منيج ثٖضؽصم٪، َضلصٌجً أٌ ِفذ ٨ٌنز ٠دٵٌز نصد٪ ثټم١

 ثټصجټٌز:

ًثِز  •  Ni/Nنفوه نّدز ٸپ ٰةز خجټنّدز ٖضؽصم٪ ثټو

 nنفوه ـؽم ثټ٩ٌنز ثټصٍ نًٌو ِفديج:  •

ٙجبٌز ثټصٍ ًؽذ ِفديج من ٸپ ٰةز: • وثس ثٔـض ـّذ  niنفوه ٨وه ثټـٍ

 ni= n×Ni/Nثټنّذ ثٖضفوهر ِجخٵج ـٌغ أن: 

ٍٿ خّفذ  ٴجٿ  Niمن  niنٵ ٍثبٌز خجِص٩مجٻ ؼوٌٻ ثًْض خجټ١ًٌٵز ثټ٩ٕ

ٙجبٌز ثٖضّف وثس ثٔـض ٨ٌنومج شصم ثټ٩مٽٌز نٝم ٸپ ثټـٍ ٍثبٌز  ٍخز إٗض ثټ٩ٕ

 خ٩ٝيج ثټد٩ٞ ټنٹٍن ٨ٌنز ٠دٵٌز.

ٌفٍ ور إـٙجبٌز( ٠جټذ. 1000ټوًنج مؽصم٩ج ًصٹٍن من  :معجٻ شٍٜ  n= 280)ـٌ

 ٠جټذ 

 ٰةجس ـٌغ:  3ًصٹٍن ىيث ثٖضؽصم٪ من 

ٗض:   ٠N1= 250ٽدز ثټّنز ثٌْض

 ٠N2=400ٽدز ثټّنز ثټعجنٌز: 

 ٠N3= 350ٽدز ثټّنز ثټعجټعز: 

 ؟niثٖض١ٽٍح شفوًو 

َض شفوًو  ًثِز:أ  نّدز ٸپ ٰةز إٗض مؽصم٪ ثټو

• N1/N=250/1000=0.25 ،N2/n=400/1000=0.4 

• N3/n=350/1000=0.35 

ٍٿ خّفذ   n1=(N1/N)×n 70 =280×0.25 =ـٌغ أن:Niمن niظجنٌج: نٵ

                                                           
، )اجلزائر: ديوان ادلطبوعات اجلامعية بن <، طاإلحصاء مع تمارين ومسائل محلولةجالطو جياليل،  (1)

 .80، ص.(<900عكنون، 
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• n2=(N2/N)×n=0.4×280=112 ،n3=(N3/N)×n=0.35×280= 

98 

ٗض  • ټذ، ٠ج ٠112جټذ، ثټّنز ثټعجنٌز  70ٌمنً نألي من ٠ٽدز ثټّنز ثٌْض

 ٠جټذ. 98ثټّنز ثټعجټعز 
 

ٍهًز( ٨ٍجس )ثټ٩نٵ ٍثبٌز خجٖضؽم  ًثخ٩ج: ثټ٩ٌنز ثټ٩ٕ

ٗض ًصم          ٌثـپ ٨ور. ٰٱٍ ثٖضٌـٽز ثٌْض "ًٽؽأ ٌٰيج ثټدجـغ إٗض شفوًو ثټ٩ٌنز ٜمن م

ٌمن ظم ًصم  يل إٗض رشثبق أٌ ٰةجس خفّذ م٩ٌجً م٩ني  ًثِز ثْ٘ض شٵٌّم مؽصم٪ ثټو

ٌخجټنّدز ټٽرشثبق ثټصٍ ټم شٹن ٜمن ثلصٌجً رشًفز أٌ أٸعٌ خ١ًٌٵز  ٍثبٌز،  ٕ٨

ثَضلصٌجً ٰصّصد٩و نيجبٌج. ٍض ثٖضٌـٽز ثټعجنٌز ًصم شٵٌّم ثټرشثبق ثٖضمصجًر إٗض رشثبق 

ٌىٹيث ًّصمٌ  ٍثبٌز،  َبٌز، ظم ًصم ثلصٌجً رشًفز أٌ أٸعٌ خ١ًٌٵز ٨ٕ أٌ ٰةجس ؼ

ٍٿ خجَضلصٌجً ٍٻ إٗض ثټرشًفز ثټنيجبٌز ثټصٍ ًٵ ٌخٕٹپ  ثټدجـغ ـصى ًصم ثټٍ٘ منيج 

ٍخز" ٍثبٍ ٨وه مٱٌهثس ثټ٩ٌنز ثٖض١ٽ  .(1))مّق( أٌ خٕٹپ ٨ٕ

ٌفٍ ٌٸپ موًًٌز شمعپ : معجٻ شٍٜ ٨ٍز موًًٌجس  ٌثټص٩ٽٌم شمعپ مؽم ٍثًر ثټرتخٌز  ٌ

٨ٍز ٘ٱٍٯ  ٌٸپ موًِز شمعپ مؽم ٨ٍز موثًُ  ٌٸپ ٘ٲ ًمعپ )أٴّجٿ( مؽم

ٌخيټٺ ًمٹن ثلصٌجً  ثټٙٲ ثټّجهُ ثَضخصوثبٍ ٍض مو ٨ٍز ٠ٽدز،   مجًِز مؽم

ٍهًز ٨ن ٠ٽدز ثټٙٲ  ألٌٌَثټٙٲ ثټّجهُ ثَضخصوثبٍ ٍض موًِز  ٸ٩ٌنز ٨نٵ

ٌشّصموٿ ىيو ثټ٩ٌنز ټ٩ور أِدجح أىميج ټصّيٌپ ثټ٠ٍن. ثټّجهُ ٍض ؼمٌ٪ أنفجء 

ز ٌثه ثټ٩ٌنز ثٖضوًٌِ ٌثټصٹجټٌٲ ثَضټصٵجء خأٰ ٍٴض  ٌثټ ٌٍٰر ټٹعري من ثټؽيو  .ٸمج أنيج م

 ٨نو ثټص١دٌٶ.
 

 زلجمّج: ثټ٩ٌنز ثٖضّجـٌ

ىيو ثټ١ًٌٵز ىثس أىمٌز ٸدرير ٨نو ثټفٍٙٻ ٨٘ض ٨ٌنجس شمعپ ثٖضنج٠ٶ          

ٌثه أٌ  ٍثبم ٸجمٽز خؽمٌ٪ ثْضٰ ٌثٌٰز ثٖضمصٽٱز، ٸمج َض ًص١ٽذ ٍض ىيو ثټفجټز إ٨وثه ٴ ثټؽ٭

ٌثٌٰز خ١ًٌٵز  ٌټٹن شمصجً ثٖضنج٠ٶ ثټؽ٭ ٌثٌٰز م٩ٌنز،  ثټ٩نجرص هثلپ من١ٵز ؼ٭

ٌټٹن ًؽذ أن شمعپ ٸپ من ٍثبٌز،  َر ٨ٕ ١ٵز ممصجًر ٸپ ثټٱةجس ثَضؼصمج٨ٌز ثٖضصمجً

 )إىث ٸجنض أىوثٯ ثټدفغ شص١ٽذ ىټٺ(.

                                                           
 .:@، ص.مرجع سابقزلمد عبيدات وآخرون، (1)
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ٌټٌز، ًمصجً من خٌنيج ٨ٌنز           وثس أ "ًدوأ ثټدجـغ خصٵٌّم ثٖضؽصم٪ إٗض ـٌ

وثس ظجنًٍز  ٌټٌز ثٖضمصجًر إٗض ـٌ وثس ثْض ٍثبٌز أٌ منص٥مز، ظم شٵّم ثټـٍ خ١ًٌٵز ٨ٕ

وثس نمصجً من خٌنيج ٨ٌنز ؼوًور ظم ً وثس ثټعجنًٍز ثٖضمصجًر إٗض ـٌ صم شٵٌّم ثټـٍ

ًخج٨ٌز إٗض أن ًٵٲ ثټدفغ ٨نو مٌـٽز م٩ٌنز" وثس  ٍشٌز ظم ـٌ . ٰٵو ًمصجً (1)ظجټ

جس  ًٍَض جس ثټصٍ شولپ ٜمن إ٠جً خفعً، ظم ًمصجً من خني ثټ ًٌَض ثټدجـغ معُض ٨ور 

ٌثل ٌىٹيث.  ٌجء ظم ثٖضّجٸن... صٌجً ٨ور مون، ظم ًمصجً من خٌنيج ٨ٌنز من ثْـض

وثس  ٍثبٌز من خني ثټـٍ مجٗ ثټيًن شصم م٩يم ثٖضٵجخٽز ًٹٍن خ١ًٌٵز ٨ٕ ثْٔض

ٌثټؽوًٌ خجټيٸٌ ىنج، ىٍ ثټٵٍٻ أن ثټ٩ٌنز ثٖضّجـٌز مج  ٍنض ټوًنج.  ثٖض٩جًنصٌز ثټصٍ شٹ

ٌثـپ.  ىٍ إَض ٨ٌنز مص٩وهر ثٖض

 

صمجټٌز2.5 ٍث٧ ثټ٩ٌنجس ٬ري ثَـض ٍثبٌز(:/ أن  )٬ري ثټ٩ٕ

ًثِز خٕٹپ شّصموٿ ىيو ثټ٩ٌن          جس ٍض ـجټز ٨وٿ ثټٵوًر ٨٘ض شفوًو مؽصم٪ ثټو

ٌثه مؽصم٪ ٶ، هٴٌ ٌشصٙٲ ىيو ثټ٩ٌنجس خأنيج َض ش١٩ٍ نٱْ ثټٱٌ٘ز ټؽمٌ٪ أٰ

ًثِز خجټ٥يًٍ ٍض ثټ٩ٌنز. ٍثبٌز ٍض أٔٹجٻ  ثټو ٥ًٌيٌ ىيث ثټن٧ٍ من ثټ٩ٌنجس ٬ري ثټ٩ٕ

ٍث٧ ثټصٍ َض ٴٌمز ٨ٽمٌز ٸد ٌشرتثٌؿ ىيو ثټ٩ٌنجس خني ثْضن ٍث٧ مص٩وهر.  رير ټيج إٗض أن

 ىثس ٴٌمز ٨جټٌز.

 ٨Accidental sampleٌنز ثټٙوٰز )ثټ٩ٌٌٜز(  •

 Purposive sample      ثټ٩ٌنز ثټٵٙوًز أٌ ثټ٩موًز )ثټ٭ٌٌٜز(  •

  ٨Chunk sampleٌنز ثټٵ٩١ز •

  ٨voluteer sampleٌنز ثټص٧ٍ١ •

  Quota sampleثټ٩ٌنز ثټفٌٙٙز •

 chaineأٌ   ٨Boule de neige sampleٌنز ٸٌر ثټعٽؾ أٌ ثټّٽّٽز •
 

َض: ٨ٌنز ثټٙوٰز  أ

يل ـًٌز         ًثِز ثْ٘ض "١٩ًى ٍض ىيث ثټن٧ٍ من ثټ٩ٌنجس ټ٩نجرص مؽصم٪ ثټو

ًثِز، ـٌغ َض ًٹٍن ىنجٷ شفوًو مّدٶ ٖضن شٕمٽيم  ثَضلصٌجً ٍض ثٖضٕجًٸز ٍض ثټو

٨ٍز ًٵجخٽيم ثټدجـغ، ـٌغ  ٌثه ثټ٩ٌنز من خني أٌٻ مؽم ثټ٩ٌنز، خپ ًصم ثلصٌجً أٰ

                                                           
 .?9:(، ص.=@@8، )القاىرة: ادلكتبة األكادميية، @، طأصول البحث العلمي ومناىجوبدر،  أمحد (1)
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ٍثٰٶ  َض ً ٌىټٺ ٜمن رشٌٟ شٝمن شمعٌُض م٩ٵ ًثِز  ىؤَضء ٨٘ض ثٖضٕجًٸز ٍض ثټو

ًثِز"  .(1)ٖضؽصم٪ ثټو

ٌثنمٱجٛ         ًثِز  ٍټز ٍض ثلصٌجً ٨ٌنز ثټو ًٌصمٌَ ىيث ثټن٧ٍ من ثټ٩ٌنجس خجټّي

ًثِز  ٌثه ثټو ٍٻ إٗض أٰ ٌخس٨ز ثټٍ٘ ٌثټؽيو ثٖضديٌٻ من ثټدجـغ،  ٍٴض  ٌثټ ثټصٹٽٱز 

ٌممج ً ؤلي ٨٘ض ىيث ثټن٧ٍ من ثټ٩ٌنجس، أنيج َض ًمٹن أن شمعپ ٌثټفٍٙٻ ٨٘ض نصجبؾ، 

ٌمن ىنج ٩ًٙذ ش٩مٌم نصجبؾ ثټدفغ. يل خوٴز  عُض شّص١ٽ٪ ٘فٌٱز ٰم ثٖضؽصم٪ ثْ٘ض

ٌمنً ٬جټدج مج ًٹٍن ىيث ثټن٧ٍ  ٌأي ثټ٩جٿ ـٍٻ ٴٌٝز م٩ٌنز أٌ مٌٔق مج،  م٩ٌنز ثټ

ٌشّصموٿ ىيو ثټ٩ٌنز ٍض ث ًثِز،  ًثِجس من ثټ٩ٌنجس ٬ري ممعُض ٖضؽصم٪ ثټو ټو

ص١ُض٨ٌز ثٖضّفٌز ثٖضدوبٌز.  ثَِض

 ظجنٌج: ثټ٩ٌنز ثټٵٙوًز

ٌىٍ "ثټ٩ٌنز ثټصٍ ًّصموٿ ٌٰيج ثټدجـغ ثټفٹم ثټٕميص ٨٘ض أِجُ أنيج ىٍ      

ًثِز" ٌثه ٨ٌنصً خمج ًموٿ  . (2)ثْضٰٝپ ټصفٵٌٶ أىوثٯ ثټو ٌمنً  ًنصٵى ثټدجـغ أٰ

 ٍ ٌخنجء ٨٘ض م٩ٌٰصً، هٌن أن ًٹٍن ىنجٷ ٴٌ ًثِصً  ه أٌ رشٌٟ ٬ري ثټصٍ أىوثٯ ه

ٌثىج ىٍ منجِدز من ـٌغ ثټٹٱجءر أٌ ثٖضؤىپ ثټ٩ٽمٍ أٌ ثَضلصٙجٗ أٌ ٬ريىج،  ً

ٌټٹنيج ش٩صرب أِجُ مصني ټٽصفٽٌپ ثټ٩ٽمٍ  ٌىيو ٨ٌنز ممعٽز ټٹجٰز ٌؼيجس ثټن٥ٌ  "

 ٧ٍ ٍمجس ثټصٍ شٕٹپ ٴج٨ور منجِدز ټٽدجـغ ـٍٻ مٍٜ ٌمٙوً ظٌي ټٽم٩ٽ

ًثِز"  .(3)ثټو
 
ٍىًٌز ٍض ثټ٩ٌنجس ثټ٩موًز، ٍض ثټفجؼز إٗض ثنصٵجء ٨ٌنجس ىثس ٌشٹمن ثټٱٹٌر ث       ټؽ

ٍمز. "ًٌمصجً ثټدجـغ  ٌم٩ٽ ٍث٘ٱجس مفوهر  ٍث٘ٱجس مفوهر ټصمعپ مؽصم٩ج ىث م م

ٍثبٌز ثټد١ٌّز. خپ ًٝ٪  ٌثه ٨ٌنصً ٍض ىيث ثټن٧ٍ هٌن ثَض٨صمجه ٨٘ض ثټ١ًٌٵز ثټ٩ٕ أٰ

ٍم ٌثه ثټ٩ٌنز، مدنٌز ٨٘ض ثٖض٩ٽ ٍث٘ٱجس مفوهر ْضٰ ٌٰز مّدٵج ٨ن ثټدجـغ م جس ثٖض٩ٌ

ٌثه ثټيًن شن١دٶ ٨ٽٌيم ىيو ثټرشٌٟ خوًؼز  ًثِز. ظم ًفجٌٻ شمري ثْضٰ مؽصم٪ ثټو

 .(4)ٸدرير"

                                                           
 .>8:، مرجع سابق، ص.رجاء وحيد دويدري(1)
، )عمان: دار ادليسرة 8، طمدخل إلى مناىج البحث في التربية وعلم النفسمحد خليل عباس وآخرون، (2)

 .@99، ص.(<900للنشر والتوزيع، 
 .=(، ص.9000/9008مديرية تربية لواء البًتاء، )، مجتمع الدراسة والعيناتالطويسي، زياد أمحد  (3)
 .?;9سعيد إمساعيل صيين، مرجع سابق، ص. (4)
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٨ٌٍز ثټُضٍمز ٍض ثټدفغ        ٌثټ٩ٽمٌز َض شصمص٪ خجٖضٍٜ ٨ٌٽًٌ ٰئن نصجبؽيج ثټدفعٌز 

ٌأهټز ٸجٰ ٍمجس  ًشيج ٨٘ض إ١٨جء م٩ٽ ٌز ثټ٩ٽمٍ، أمج ثًؽجخٌجشيج ٰيٍ ٸعرير، "منيج ٴو

ٙجبٍ ثٖض٩ٵور  ٌثء ٨مٽٌجس ثټصفٽٌپ ثٔـض ٨ٌوٿ ثـصٌجؼيج ٔضؼ ٨ن ٠د٩ٌز مؽصم٪ ثټدفغ 

ٍثبٌز"  .(1)ثټصٍ ش٩صموىج ثټ٩ٌنجس ثټ٩ٕ

 ظجټعج: ٨ٌنز ثټٵ٩١ز

ٍٿ ثټدجـغ خجٴص١ج٧ ٨وه م٩ني من ثٖضؽصم٪       ٌثه  ،ًٵ ٸأن ًألي أٌٻ ٨رشر أٰ

 ً ٍث٧ ثټ٩ٌنجس، ټ٩وٿ ٴو ٌىٍ أ٩ٜٲ أن ًثِز،  شيج ٨٘ض شمعٌپ ١ًٌدٶ ٨ٽٌيم ثټو

 ثٖضؽصم٪.
 

 ًثخ٩ج: ٨ٌنز ثټص٧ٍ١

ٌټٹن ٩ًصمو ٨٘ض مدوأ         ٌثه ىيو ثټ٩ٌنز ٨٘ض ثٖض٩جًري ثټفّجخٌز  َض ٩ًصمو ثلصٌجً أٰ

ٍثٴ٪ أن  ٨ٌجس ثټدفعٌز، ٌٍض ثټ ٌثِص٩وثهو ټٽمٕجًٸز ٍض ثٖضرش ثټص٧ٍ١، أي ٬ًدز ثټٱٌه 

٨ٍني م ٨ٍني ًمصٽٱٍن إٗض ـو ٸدري ٨ن ٬ري ثٖضص١ مج ًؤهي إٗض ثټ٩وًو من ىؤَضء ثٖضص١

پ خ٩ٞ ثټدجـعني إٗض ثټّمجس ثټصٍ شمٌَ ىؤَضء  ٌٴو شٍ٘ ثْضل١جء ٍض ثټنصجبؾ "

ٌثټ٩مپ ٨٘ض  ٨ٍني ًمٌٽٍن إٗض ـذ ثټ٥يًٍ  ٨ٍني ٨ن ٬ريىم، ـٌغ أن ىؤَضء ثٖضص١ ثٖضص١

ٍنٍن من أ٘فجح ثٖضٹجنز ثَضؼصمج٨ٌز  ٬ٌجټدج مج ًٹ إ٤يجً مّصٍَ ش٩ٽٌمٍ ٨جٻ، 

ٌثه ثَضؼصمج٨ٌني ممن ًفدٍن ٌثٖضينٌز ثټ٩جټٌز، ٩ًٌ ٨ٍٍن من ثْضٰ صرب ىؤَضء ثٖضص١

ٍنٍن من ٘٭جً ثټّن" ٬ٌجټدج مج ًٹ ٌثټؽوٻ   .(2)ثټنٵجٓ 
 

ٌثبيج، معپ "ثټصفوط ٨٘ض ثټدغ          ٨ٍني ٔضؼ ًثِجس شفصجػ إٗض مص١ ٰد٩ٞ ثټو

ٌثه ثټ٩ٌنز  ٧ٍ مفوه، ٰيٍ شّيپ ٨٘ض ثټدجـغ ثټص٩جٌن من ٴدپ أٰ ثٖضدجرش ـٍٻ مٍٜ

 . (3)ؽجٍ"ٌرس٨ز ثَضن
 
ٌثه           ٍثٌٰ معپ ىيو ثټّمجس ثټّجټٱز ثټيٸٌ ٍض ثْضٰ ٌمن ؼيز ألٌَ أن ش ٌټٹن 

ٌثه  ثټيًن ًمٌٽٍن إٗض ثټص٧ٍ١ ًؤهي إٗض ن٧ٍ من ثټصفٌَ ٍض ثټنصجبؾ ـٌغ أن ىؤَضء ثْضٰ

                                                           
، )لبنان: منشورات جزوس برس، 8ط البحث االجتماعي )منهجيتو، مراحلو، تقنياتو(،عبد الغين عماد،  (1)

 .:<(، ص.9009
ابة المشروع المقترح للبحث )مشروع الطريق المؤدية إلى التعليم مناىج البحث وكتسامي طايع،  (2)

 . 0;، )القاىرة، مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث، دون تاريخ نشر(، ص.العالي(
 .=زياد أمحد الطويسي، مرجع سابق، ص. (3)
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٨ٍني ٴو  جٰز إٗض أن ىؤَضء ثٖضص١ ًثِز شمعٌُض ٘جهٴج خجٜٔض ٴو َض ًمعٽٍن مؽصم٪ ثټو
ٍنٍن أٸعٌ مٌُض ٨ٌ٘ض ثټ٬ٌم من أىمٌز ٨ٌنجس ًٹ  ټصدنٍ ٌؼيز ن٥ٌ ثټدجـغ، 

٨ٍني ٍض خ٩ٞ ثٖضؽجَضس، إَض أنيج شؤهي إٗض ٸم ٸدري من ثْضل١جء ٍض ثټنصجبؾ.  ثٖضص١
 :لجمّج: ثټ٩ٌنز ثټفٌٙٙز

٨ٍجس أٌ        ٌىٍ ثټ٩ٌنز ثټصٍ ًصم ثلصٌجًىج من لُضٻ شٵٌّم ثٖضؽصم٪ إٗض مؽم
ٌثه ٍض  ٌثلصٌجً ٨وه من ثْضٰ ٍثبٌز.مّصًٍجس   ٸپ مّصٍَ خ١ًٌٵز ٬ري ٨ٕ

ٌشٕدً ثټ٩ٌنز ثټفٌٙٙز ثټ٩ٌنز ثټ١دٵٌز ٍض شًٍٍ٪ ثٖضؽصم٪ إٗض ٠دٵجس أٌ     
، ـٌغ أنً ٍض  ٌثه ٍض ٸپ مّصٍَ مّصًٍجس، ټٹنيج شمصٽٲ ٨نيج "ٍض ٠ًٌٵز ثلصٌجً ثْضٰ
ٌثه ٜمن ٸپ ٠دٵز أٌ ٸپ مّصٍَ  ٍثبٌز ثټ١دٵٌز ًمصجً ثټدجـغ ثْضٰ ثټ٩ٌنز ثټ٩ٕ

ٍثب ٌثه ٸمج ًًٌو، هٌن خ١ًٌٵز ٨ٕ ٌز. أمج ٍض ثټ٩ٌنز ثټفٌٙٙز ٌٰمصجً ثټدجـغ ثْضٰ
٪ أي رشٟ، ٰجټدجـغ ټً ثټفًٌز ٍض ثلصٌجً  ٌهٌن ٌٜ ٍثبٍ  ٽٍح ثټ٩ٕ ثِصموثٿ ثِْض

" ٌثه ٍض ٸپ مّصٍَ  .(1)من ًًٌو من ثْضٰ
 ِجهِج: ٨ٌنز ٸٌر ثټعٽؾ

ٌخنجء ٨٘ض مج ًٵومً ى         ٍٿ ىيو ثټ١ًٌٵز ٨٘ض ثلصٌجً ٌٰه م٩ني  يث ثټٱٌه من ٌشٵ
ًثِز ثټدجـغ، ـٌغ "ًٵًٌ ثټدجـغ من ىٍ ثټٕمٚ ثټعجنٍ  ٧ٍ ه ٍمجس شيم مٍٜ م٩ٽ
ٍخز، ټيټٺ ِمٌض خ٩ٌنز  ٌثٖضٕجىوثس ثٖض١ٽ ٍمجس  صٹمجٻ ثٖض٩ٽ ٍٿ خجلصٌجًو َِض ثټيي ٌِٵ
ٍټيج ثټصٹعٌٲ َضٸصمجٻ  ٻ ثټنٵ١ز ثټصٍ ٌِدوأ ـ ثټٹٌر ثټعٽؽٌز ـٌغ ٩ًصرب ثټٱٌه ثٌْض

 .(2)ثټٹٌر أي ثٸصمجٻ ثټ٩ٌنز"
ٍثٌٜ٪ ثټفّجِز معپ ثټٵٝجًج ثټ٩ج٠ٱٌز، ثټ٩ٌٴٌز،      ٌشّصموٿ ىيو ثټ١ًٌٵز ٍض ثٖض

ًثس...ـٌغ ٩ًٙذ من شٹًٍن ٴج٨ور ٨ٌنٌز ىثس مٙوثٴٌز  ثټوًنٌز، مٌٌؼٍ ثٖضمو
٨ٍز من ثْضمجٸن  ٍثبٌز، شفوه ٌٰيج مؽم ٍټز. ٨نوىج ًمٹن إشدج٧ ٠ًٌٵز ٔدً ٨ٕ مٵد

رتثشٌؽٌز ٍثء ٸجنض خ٩ٌور نّدٌج ٨ ثَِض ٌثټصٍ )ِ ن أ٨ني ثټنجُ أٌ ټم شٹن ٸيټٺ( 
ٍٿ  ٍثؼو خيج. خ٩وىج نٵ صمجًر ٨٘ض من ٴو ًص ًثِز ټص١دٶ ثَِض ٌثه مؽصم٪ ثټو ٌشجهىج أٰ ً
ٍثٌٰ ٌٰيم  ٌثه آلًٌن ًمٹن شص ٌثه ثټ٩ٌنز ٨مج إىث ٸجن ىنجٷ أٰ خّؤثٻ أـو أٰ
ٍٿ خنٱْ  صمجًر خ٩وىج نٵ ٌش١دٌٶ ثَِض لٙجبٚ ثټ٩ٌنز ثٖض١ٽٍح، نفجٌٻ ټٵجبيم 

ٍر  ٌىٹيث شدوأ ثټ٩ٌنز ٍض ثټم١ ٌثه ثټ٩ٌنز،  ٌىٍ ٠ٌؿ ثټّؤثٻ ٖض٩ٌٰز ثٖضًَو من أٰ ٗض  ثٌْض
ٌشنصيٍ خفؽم ٸدري.  ثټٹرب معپ ٸٌر ثټعٽؾ ثټصٍ شصوـٌػ ٰصدوأ ٘٭رير 

 

                                                           
 .9:8زلمد خليل عباس وآخرون، مرجع سابق، ص. (1)
، 8، طمناىج وأساليب البحث العلمي )النظرية والتطبيق(نيم، رحبي مصطفى عليان، عثمان زلمد غ (2)
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ٍث٧ ثټ٩ٌنجس ٌأىم أن ًثِز   مم٢١ مد٢ّ ًدني ن٧ٍ مؽصم٪ ثټو

 
 ثٖضٙوً: ث٨وثه ثټدجـعز

ًثِجس ثټ١د ٌثټ١دٌز ثټنٱٌّز.أمج ٨ٌنز ثټص٧ٍ١ ٰصّصموٿ ٬جټدج ټٽو ٌثټصؽًٌدٌز   ٌز 
 / أل١جء ثٖض٩جًنز:6
ٌثټم١أ         ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز خ٩ٞ ثْضل١جء،  ًٙجـذ ثِصموثٿ ثټ٩ٌنز ٍض خفٍط ثټ٩ٽ

ٌٴٌم  ٌثټم١أ ثټ٩ٌنٍ ىٍ ثټٱٌٳ خني ٴٌم ثٖضؽصم٪  ىنج نٵٙو خً ثټصيخيح ٍض ثټفٹم، "
ٍخز ثټص٩ٌٯ ٨٘ض ٸمٌز ث ٌمن ثټ٩ٙ ٍخز من ثٖضؽصم٪،  ټم١أ ٍض ثټ٩ٌنز ثټ٩ٌنز ثٖضّف

ٌټٹٍ ًٝمن ثټدجـغ ثټوٴز ٍض نصجبؾ  خّدذ ٨وٿ م٩ٌٰز مٵوثً ثٖضؤرشثس ٍض ثٖضؽصم٪، 
ٌأىم ىيو ثْضل١جء: (1)خفعً ٰئن ٨ٽًٌ أن ًفوه مٙجهً ثټم١أ"  ، 

ل١أ ًصٙپ خجلصٌجً ثټ٩ٌنز ـٌغ ًنٕأ ثټم١أ من ثټٱٌٌٳ خني  ل١أ ثټٙوٰز: -أ
ٌثه مؽصم٪ ثټدفغ، ٰمعُض ټٍ ٌأٰ ٌثه ثټ٩ٌنز  ٢ ثټفّجخٍ ٖضؽصم٪  أٰ ٸجنض ٴٌمز ثټٍِ

٢ ثټفّجخٍ ټٽ٩ٌنز ىٍ)ُ= 35م٩ني معُض )ٿ=  ٌٴٌمز ثټٍِ (، ٰئن ل١أ 38(، 
 .3-= 38-35ثټٙوٰز ًّجٌي: 

ٌأِدجخً ىٍ صمجَضس،   :(2)ًٌمٹن شٵوًٌ ثټم١أ خجټ٩مٽٌز ثټًٌجٌٜز خفّجح ثَـض

 .ٌثٯ ثټدجـغ ٨ن أىوثٯ خفعً، أٌ َضنفٌجٍو  أِدجح ىثشٌز شص٩ٽٶ خجنف

 دجح لجًؼز ٨ن مٵوًر ثټدجـغ ثِصف ٍخز ِْض ٍٻ إٗض ثټدٌجنجس ثٖض١ٽ جټز ثټٍ٘
ٍظني.  ٌثٖضدف

                                                           
، 8ط )األساسيات والتقنيات واألساليب(، مناىج البحث في العلوم االجتماعيةعلي معمر عبد ادلؤمن، (1)

 .@?8(، ص.?900أكتوبر،  <)ليبيا: منشورات جامعة 
 .0@8بق، ص.ادلرجع السا(2)
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 والمنتظمة
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 .ٍظني صؽجخز من ثٖضدف  ٨وٿ ثَِض

 .ٌثټصٙنٌٱجس  ٬مٍٛ ثټص٩ًٌٱجس 

 .ثلصٌجً ٰرتر ٬ري منجِدز ټصنٱٌي ثټدفغ 

 .جټٌذ ثٖضع٘ض ٍض ؼم٪ ثټدٌجنجس  ٨وٿ ثلصٌجً ثِْض
ٌ  ل١أ ثټصفٌَ: -ح إنمج ًٹٍن ٍض ثټفرص ثټٕجمپ ل١أ َض ًٌؼ٪ إٗض ثلصٌجً ثټ٩ٌنز 

ٍثبٌز أٌ ْضن  نٱًّ ًٌنصؾ ىيث ثټم١أ من ٨وٿ ثلصٌجً مٱٌهثس ثټدفغ خ١ًٌٵز ٨ٕ
ٍخز  ٌثٌٰج خجټ٭ٌٛ، أٌ ٩٘ ثٔض٠جً ثټيي ث٨صمو ٨ٽًٌ ثټدجـغ ٍض ثلصٌجً ثټ٩ٌنز ټم ًٹن 

ٌمن خني أِدجح ىټٺ مج ًيل: صؽجخجس،  ٍظني أٌ ثټفٍٙٻ ٨٘ض ثَِض  ثَضشٙجٻ خجٖضدف

 ٌز إ  ٠جً ثټ٩ٌنز ټُضلصٌجً أٌ ل١ةً.٨وٿ ُ٘ـض

 .ٌثس  ٨وٿ ثټٵوًر ٨٘ض ثِصموثٿ ثټ١ٌٳ ثټٙفٌفز ٍض ـّجح ثټصٵوً

  ٟ٨وٿ ٴوًر ثټدجـغ ٨٘ض ثټفٍٙٻ ٨٘ض نّدز مٽف٤ٍز من ثٔضؼجخجس، ٌإِٵج
 خ٩ٞ ثٖضٱٌهثس ٨نو ؼم٪ ثټدٌجنجس.

  .ثلصٌجً خ٩ٞ ثټفجَضس ٩ًًٍٔج أٌ َض ٩ًًٍٔج ٍض ثټ٩ٌنز 

 لــجشمز:
ٌثٔضنّجنٌز ىٍ ثټيي ًّصيوٯ ٸپ مٱٌهر ٍض إن ثټدفغ ٍض        ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز   ثټ٩ٽ

ٌأخ٩جهو، ًٌيصم خنٵجٟ ثټصؽجنْ أٌ ثټصٕصض  ثټ٩ٌنز أٌ ثٖضؽصم٪ ـّذ هثبٌر ثټدفغ 
ٌثټؽمج٨جس ٨ن خ٩ٝيم ثټد٩ٞ أٌ ٨ن ثٖضؽصم٪، ًٌيصم أٌ  ٌثه  ٌثټصدجًن خني ثْضٰ

ٌټيټٺ ٖض ًثس ًص٩جمپ م٪ ٸپ مٱٌهر ٖض٩ٌٰز مج شمصجٍ خً ٨ن ٬ريىج،  ج شمصٚ خً من ٴو
ٌټيټٺ شربٍ أىمٌز ثټ٩ٽم  ٌمٕج٨ٌ شمٌَىج ٨ن ٬ريىج.  ٌثشؽجىجس  ٌمٌٍٻ  ٌثِص٩وثهثس 
ٌثه ثٖضؽصم٪  ٌثټصدجًن خني أٰ ٍض ٴوًشً ٨٘ض ثٸصٕجٯ أِدجح ثټصؽجنْ أٌ ثټصٕصض 

 ٌؼمج٨جشً.
ٍر خجټ٭ز ثْضىمٌز ْضنيج شّج٨ونج ٨٘ض ثټص٩ٌٯ ٨٘ض ثٖضؤرشثس ثټيجمز         ٌثٖض٩جًنز ل١
ٌټز ثټص٩مٌم ث ٌثهث أٌ ؼمج٨جس، من أؼپ مفج ٍث أٰ ٍثء ٸجن ًثِز ثٖضؽصم٪ ِ ټصٍ شٱٌو ٍض ه

ز، ٌٖضج َض  ٌټز ثټصندؤ خمّصٵدپ ثټ٥جىٌر ثٖضوًٌِ ٌىټٺ من أؼپ مفج إن أمٹن ىټٺ، 
٪ ثِرتثشٌؽٌجس مّصٵدٽٌز.   ثٖضّج٨ور ٍض ٌٜ
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ٌثؼ٪:  ٴجبمز ثٖض
ٌمنجىؽًأـمو خوً،  (1 ٌر:9، ٟأٍ٘ٻ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ  ثٖضٹصدز ثْضٸجهًمٌز،  ، )ثټٵجى

1996.) 

ٍټزؼُض٠ٍ ؼٌُضيل،  (2 ٌمّجبپ مفٽ ٙجء م٪ شمجًًن  ٍثن  7، ٟثٔـض َثبٌ: هً )ثټؽ

٨ٍجس ثټؽجم٩ٌز خن ٨ٹنٍن،   (.2007ثٖض١د

ٌأِجټٌذ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ًخفٍ م١ٙٱى ٨ٽٌجن، ٨عمجن مفمو ٬نٌم،  (3 منجىؾ 

ٌثټص١دٌٶ( ٌثټصًٍٍ٪، 1، ٟ)ثټن٥ًٌز   (.2000، )٨مجن: هثً ٘ٱجء ټٽنرش 

ٌو هًٌوًي، ً  (4 ٌممجًِصً ثټ٩ٽمٌز(ؼجء ـٌ ، ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ )أِجٌِجشً ثټن٥ًٌز 

 (.2000، )همٕٶ، هثً ثټٱٹٌ، 1ٟ

ٌثشٍ،  (5 ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌزًٌٔو ًٍ ٌثس ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٍض ثټ٩ٽ ٌأه ، 1ٟ منجىؾ 

َثبٌ: هثً ثټيوَ ٨ني مٽٌٽز،   (2007)ثټؽ

ٌثټ٩ٌنجسًٍجه أـمو ثټ١ًٍيس،  (6 ًثِز  ٍ مؽصم٪ ثټو ٌخٌز ټ ثء ثټدرتثء، ، )موًًٌز ش

2000/2001 .) 

ٌٸصجخز ثٖضرش٧ٌ ثٖضٵرتؿ ټٽدفغ )مرش٧ٌ ثټ١ًٌٶ ِجمٍ ٠جً٪،  (7 منجىؾ ثټدفغ 

ٌثټدفٍط، ثٖضؤهًز إٗض ثټص٩ٽٌم ثټ٩جيل( ًثِجس ثټ٩ٽٌج  ، )ثټٵجىٌر، مٌٸَ ش١ًٌٍ ثټو

 هٌن شجًًن نرش(.

ٍث٨و أِجٌِز ٍض ثټدفغ ثټ٩ٽم٩ٌٍِو إِمج٨ٌپ ٌ٘نٍ،   (8 ، )ثٖضوًنز ثٖضنًٍر، ٴ

 (.ىـ1414

 (.2003، )ٰٽ١ّني: ٬َر، منجىؾ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍِيٌپ ًٍٳ ىًجح،  (9

ٌثټصفٽٌپ ٨دو ثټفمٌو ٨دو ثٖضؽٌو ثټدٽوثٌي،  (10 أِجټٌذ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ 

ٌنجمؾ  ٌخجِصموثٿ خ ٌشفٽٌپ ثټدٌجنجس ًوًٌج  ٙجبٍ)ثټصم٢ٌ١ ټٽدفغ ٌؼم٪  ثٔـض

spss)ٟ ،1ًوث ٌثټصًٍٍ٪، 3، ثَ٘ض  (.2007، )٨مجن: هثً ثټرشٌٳ ټٽنرش 

11)  ٌ ٌآلٌٌن، ٨دو ثټ ٌأِجټٌدً(ـمن ٨وُ  ٌثشً  ٍمً، أه ، )٨مجن: ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ )مٱي

ٌثټصًٍٍ٪،  ي ټٽنرش   (.1992هثً مؽوٌَض

)ؼور: مٌٸَ  1، ٟأِجٌِجس ثټدفغ ثټ٩ٽم٨ٍدو ثټٌٌٔو خن ٨دو ثټ٩ًََ ـج٦ٰ،   (12

 (.2012ثټنرش ثټ٩جٖضٍ، م١جخ٪ ؼجم٩ز ثٖضٽٺ ٨دو ثټ٩ًََ، 

ٌثـٽً، شٵنٌجشً(ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ )منيؽ٨ٌدو ثټ٭نٍ ٨مجه،  (13 ، )ټدنجن: 1ٟ صً، م

ًثس ؼٌَُ خٌُ،   (.2002منٍٕ

 (.1999، )مٹصدز موخٍيل ٰٽّٱز منجىؾ ثټدفغ ثټ٩ٽم٨ٍٵٌپ ـّني ٨ٵٌپ،  (14

ٌثټصٵنٌجس ٨يل م٩مٌ ٨دو ثٖضؤمن،  (15 جٌِجس  ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز)ثِْض منجىؾ ثټدفغ ٍض ثټ٩ٽ

جټٌذ(، ًثس ؼجم٩ز 1ٟ ٌثِْض  (.2008أٸصٍخٌ،  7، )ټٌدٌج: منٍٕ
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ٌشنٱٌي ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٌٍِو أـمو، ٬ًٌذ   (16 ٹنوًًز: هثً ثٖض٩ٌٰز شٙمٌم  ، )ثِٔض

 (.1997ثټؽجم٩ٌز، 

ٌمدجها ثټدفغ ثټ٩ٽمٍٰج٠مز ٨ٍٛ ٘جخٌ، مريٴض ٨٘ض لٱجؼز،   (17 ، 1، ٟأِْ 

٩ج٧ ثټٱنٌز، ) ٌم١د٩ز ثَٔض ٹنوًًز: مٹصدز   (.2002ثِٔض

ٌآلٌٌن،  (18 ، ٍ(أِجټٌذ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ )من٥ًٍ ش١دٌٵٰجًَ ؼم٩ز ٘جټق ثټنؽجً 

ٌثټصًٍٍ٪،   (.2009)٨مجن: هثً ثټفجمو ټٽنرش 

ٌآلٌٌن،   (19 ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌزٌٰٝپ هټٌٍ  َثبٌ: هثً ثټد٩غ  أِْ ثٖضنيؽٌز ٍض ثټ٩ٽ )ثټؽ

 (.1999ٴّن١ٌنز، 

ٌآلٌٌن،   (20 ٨ٌٽم ثټنٱْمفمو لٽٌپ ٨دجُ  ، مولپ إٗض منجىؾ ثټدفغ ٍض ثټرتخٌز 

ٌثټصًٍٍ٪، 1ٟ  (.2007، )٨مجن: هثً ثٖضٌسر ټٽنرش 

ٌآلٌٌن، مفمو ٨د  (21 ٌثټص١دٌٵجس(منيؽٌز ثټدفغ ثټ٩ٽمٌٍوثس  ٌثـپ  ٌثٖض ٍث٨و  ، )ثټٵ

ٌثټنرش، 2ٟ ٌثبپ ټٽ١دج٨ز  هن: هثً   (1999، )ثًْض

، )٨مجن: هثً ثٖضٌسر 1، ٟأِجٌِجس ثټدفغ ثټ٩ٽمٍمنيً ٨دو ثټفمٌو ثټٝجمن،   (22

ٌثټ١دج٨ز،  ٌثټصًٍٍ٪   (.2007ټٽنرش 
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 العينت في الدراساث الاحتماعيت

 
 عــــوارم مهــــدي .أ

 بوعريريج برج جامعة -االجتامع علم يف أستاذ

 
 مٵـومز 

ٴٙو ٰفٚ أٌ ٨ُضػ، ٌٍض ـجَضس ٸعرير ًؽٌي  ٴو ًيىذ أي إنّجن ټ١دٌذ مج،      

٩ز أٌ ثټصفجټٌپ ثټ١دٌز، ٴٙو ثټصٕمٌٚ  جس ممصٽٱز معپ: ثْٔض ثٖضًٌٞ ٰفٍ٘

٨ٌُضؼيج، ټٹ ٌمنً م٩ٌٰز ثټ٩ٽز  ن َض ًألي ثټ١دٌذ ٸپ هٿ ثټّٽٌم ټ١د٩ٌز ثٖضٌٛ، 

ٍٿ خصفٽٌٽيج، ظم ٩ًمم نصجبؾ  ٍٿ خصفٽٌٽً، ٰٵو ًألي ٸمٌز ٴٽٌٽز ؼوث ټٌٵ ثٔضنّجن ټٌٵ

ٌثء ثټصفجټٌپ  ثټصفٽٌپ ٨٘ض هٿ ثٖضًٌٞ ٸٽً، ٰنٵٍٻ أن ثټ١دٌذ ألي ٨ٌنز من ثټوٿ ْضؼ

أي أننٍ ټم آٸپ ٸپ ثټ٩١جٿ  ٌنٵٍٻ ٸيټٺ، أشيٌٳ ثټ٩١جٿ ٖض٩ٌٰز موَ نٝؽً أٌ َض،

 ٌ پ ٖض٩ٌٰز أن ټٹٍ أ٨ ٌټض ثټّشء ثټٵٽٌپ ؼوث منً ټٹٍ أشٍ٘ ٯ أنً نٝؾ أٿ َض، خپ شنج

ٌثټيي  َء ثٖضصنجٌٻ،  ىيث ثټ٩١جٿ ؼجىَ أٿ ٬ري ؼجىَ، ٰييو ثټنصٌؽز مٙوًىج ىټٺ ثټؽ

 خٱٝٽً شم ثټص٩مٌم ٨٘ض ٸپ ثټ٩١جٿ.
 

٧ٍ ىيو ثټًٍٴز       ٴو ًٹٍن ثٖضعجټني ثټّجخٵني خييث ثټ١ٌؿ ثټًٍٙر ثْضٴٌح إٗض مٍٜ

ٌىٍ ثټد ٌثس ثٖضنيؽٌز ثٖضّصمومز ٍض ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ أَض  فعز ثټصٍ ش٩جټؾ أـو ثْضه

ٌىٍ ثٖضٌوثن نٱًّ ٰمني  "ثټ٩ٌنز"، ٰيٍ ش٩صرب ثټؽس ثټيي ًنٵپ ثټدفغ إٗض ثٖضٌوثن، 

ًثِصيج، شنصيٍ  أن ًدوأ ثټدجـغ ثَضؼصمج٨ٍ ٍض ثټصٱٹري ـٍٻ ٤جىٌر ثؼصمج٨ٌز ًًٌو ه

رير ـٍٻ ٠د٩ٌز مٌوثن خٱٹٌو أِةٽز ـٍٻ ثټ٥جىٌر ٰمجىث أ ٌٸٌٲ؟ ـٌ هًُ؟ 

ٌمنً  ّجس...(؟ ٸٌٲ أـوه ىټٺ؟  ٌثه، مِؤ ًثِز؟ ٨٘ض من )أٰ ًثِصً، أًن أؼٌي ثټو ه

ٌثءثس ثْضلرير ٍض ثټدفغ ثټصٍ ًُيصم خيج أٌ ًٱٹٌ ٌٰيج، خپ  ٰجټ٩ٌنز ټٌّض من خني ثٔضؼ

ٍٿ خدن ٌنفًٌ إٔٹجټٌز ثټدفغ، أٌ نٵ جء شن١ٽٶ م٩ً مني ثټدوثًز، ُٰض ًمٹن أن نفوه 

ٌثِص١ُض٧ ٖضؽصم٪ ثټدفغ ثٖضنجِذ  ټٽٱٌٌٜجس، أٌ نفوه أىوثٯ ټً ٍض ٬ٌجح شًٍٙ 

ًثِز، ٬ري أنً َض ًمٹنً أن  ًثِز، أي أنً مني ثټدوثًز ًّصنو ثټدجـغ إٗض مٌوثن ثټو ټٽو

ٍخز أن ًصمٹن ثټدجـغ  ًوًُ ٸپ ثٖضٌوثن، أٌ مج ًّمى ثټفرص ثټٕجمپ، ٰمن ثټ٩ٙ

ًثِز ىيث، ٌٴض ٰيٍ ٌِديٻ ؼيوث ٸدري  من ه ث، ًٌفصجػ ٔضمٹجنٌجس ٜممز ًٌّص٭ٌٳ 
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٠ًٍپ ټٹٍ ًنؽَ خفعً ٨٘ض مؽصم٪ ٸيل، ثْضمٌ ثټيي ٴو ًؤظٌ ٨٘ض نصجبؾ ثټدفغ، 

ٌثټص٭ري. ٌنز  ٌر ثَضؼصمج٨ٌز ثټصٍ شمصجٍ خجٖضٌ ٌجس ثټ٥جى  خجټن٥ٌ إٗض لٍٙ٘

ٰمن ىيث ثٖضن١ٽٶ، ؼجءس ىيو ثټًٍٴز ثټدفعٌز ټ٩ٌٛ ـٍٻ مجىٌز ثټ٩ٌنز       

ٍث٨يج ٍض ث ٌش١دٌٶ من لُضٻ ٠ٌؿ ٌأن ٌٸيث أِجټٌذ ثلصٌجًىج،  ټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ، 

جًر ٍض ىيث ثٖضؽجٻ أن  ٌثټؽوًٌ خجٔٔض ٌثِصموثميج،  ق ٸٌٱٌز ثلصٌجًىج  أمعٽز شٍٜ

ٌثءثس ثٖضنيؽٌز ثټصٍ  جيس ثٖضفوه ٖضمصٽٲ ثٔضؼ ٧ٍ ثټدفغ ىٍ ثټ٩جمپ ثِْض ٠د٩ٌز مٍٜ

٧ٍ ثټدفغ ىٍ مفوه ٖضؽجٻ ٌمنً ١ٰد٩ٌز مٍٜ ٌن٧ٍ  ًنصيؽيج ثټدجـغ،  ًثِز،  ثټو

ٌثس ثټصٍ  ٌثْضه ثټدفغ )ن٥ٌي مٌوثنٍ، ن٥ٌي خفض، مٌوثنٍ خفض(، ٠ٌد٩ٌز ثٖضنيؾ، 

 ًؽذ أن شّصموٿ ًٌٰ.
 

 :ـ ثٔض٠جً ثٖضٱجىٌمٍ 1

ٌټيج ټٽ٩ٌنز ٍض ثټدفغ       ٴٙو ثٔضٖضجٿ خمج ش٩ّى إټًٌ ىيو ثټًٍٴز ثټدفعٌز ٍض شنج

ٌٸپ مج ًص٩ٽٶ خيج، ًّصٍؼذ أن ن١ٌؿ ؼمٽز من ثټص٩ًٌٱجس ٖضٱجىٌم ثټصٍ  ثَضؼصمج٨ٍ 

ًه مج ًيل: ٌمن خني ىيو ثٖضٱجىٌم نٍ  شولپ ٜمن إ٠جًىج، 

ٌثه خً مؽصم٪ ثټدفغأ ـ  ٌىٍ م١ٙٽق ٨ٽمٍ منيؽٍ ً ؼمٌ٪ ثٖضٱٌهثس ثټصٍ ٴو ": 

 ٧ٍ ٌجء ثټصٍ شٹٍن مٍٜ ٌثه أٌ ثْٔض ًثِز أٌ ىٍ ٨دجًر ٨ن ؼمٌ٪ ثْضٰ شٹٍن مفُض ټٽو

 (1)"ثٖضٕٹٽز.

ٌثه ٰمؽصم٪ ثټدفغ، ًٵٙو خً ىټٺ  ًثِز ټٽدفغ ثٖض ثټٹپ ثټيي ًصٕٹپ منً مٌوثن ثټو

ٌٰٶ  ّجس أٌٔجء، ٰيٍ شصفوه  ٌثه، مِؤ ٌٴو ًصٕٹپ ىيث ثٖضؽصم٪ من أٰ إنؽجٍو، 

 ٠د٩ٌز ثټدفغ أىوثًٰ.

 ًٌنٵّم مؽصم٪ ثټدفغ إٗض ٴّمني :

 ٍه ثټدجـغ خجټٱ٩پ أن ٩ًمم مؽصم٪ أ٘يل ٌثټيي ً ٌىٍ ثٖضؽصم٪ ثټفٵٌٵٍ   :

 نصجبؽً ٨ٽًٌ.

 مؽصم٪ مصجؿ ٌ ٌٴوًر ثټدجـغ ٨٘ض :  ىٍ ثٖضؽصم٪ ثټيي ًٹٍن ٍض مصنجٌٻ 

ٌم٩رب ٨نً ٸ٩ٌنز، ٰٵو ٩ًٙذ  َء ممعپ  ٌثء خفعً ًٌٰ، خ٩و ثلصٌجً ؼ إؼ

ٍٿ خمّق ٔجمپ ټٽمؽصم٪ ثٖضصجؿ.  ٨٘ض ثټدجـغ أن ًٵ
     

                                                           
، سلسلة ادلعرفة اإلدارية، مصر، يةأصول المنهجية العلمية في بحوث العلوم اإلدارزلمود امحد اخلطيب:  (1)

 .==8، ص 9080
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: ټنصًٍٙ أننج خٙوه إنؽجٍ خفغ ـٍٻ: هًٌ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٍض شفّني مـعجٻ       

صجى ثټؽجم٩ٍ ٍض  جشير أهثء ثِْض يل ىنج ىٍ ٸپ ثِْض َثبٌ، ٰمؽصم٪ ثټدفغ ثْ٘ض ثټؽ

ٌثټيي ٩ًو  َثبًٌز، أمج ثٖضؽصم٪ ثٖضصجؿ  ثټؽجم٩ٌني ثټيًن ٩ًمٽٍن ٍض ثټؽجم٩جس ثټؽ

َثبًٌز ٸأن نٵٍٻ ؼجم٩ز ١ٌِٲ  ًثِز ىٍ معُض ؼجم٩ز من ثټؽجم٩جس ثټؽ مٌوثن ثټو

 يل.، إىث ًمٹن ث٨صدجً ثٖضؽصم٪ ثٖضصجؿ ٨ٌنز شمعٌٽٌز ٨ن ثٖضؽصم٪ ثْ٘ض02
 

ٙجء إٗض شٵنٌز ثلصٌجً ثټ٩ٌنز من  :ـ ش٩ًٌٲ ثٖض٩جًنزح  "ًٕري ټٱ٦ ثٖض٩جًنز ٍض ثٔـض

ًثِز" ٽٍح  "ٸمج ش٩ٌٯ ٸيټٺ ٨٘ض أنيج:، (1)مؽصم٪ ثټو ثټ١ًٌٵز أٌ ثټصٵنٌز أٌ ثِْض

ٍث٘ٱجس م٩ٌنز  ثټيي ًصم خمٍؼدً ثلصٌجً ٨ٌنز مُضبمز خيوٯ شفوًو لٙجبٚ أٌ م

 (2)"جس.أٌ ثټمٌٌػ خجِصنصجؼجس ٨ن ثٖضؽصم٩
 

ٌثءثس ثټصٍ شصمي ٴٙو      ٰجٖض٩جًنز ٨مٽٌز ِجخٵز َضلصٌجً ثټ٩ٌنز، ٰيٍ شصٝمن ثٔضؼ

ٍخز،  ٍث٘ٱجس ثٖض١ٽ ٌثٖض ٌشفوًو ثټمٙجبٚ  ثلصٌجً ٨وه ٸجٯ من ٨نجرص ثٖضؽصم٪، 

ٌمنً ًصٝق ټنج أن ثټ٩ٌنز شمصٽٲ ٨ن  ًثِز.  َء ثٖض٩نٍ خجټو ثټصٍ شٹٍن خ٩و ىټٺ ثټؽ

َء ىٍ ثټ ثٖض٩جًنز، ٰييو ثْضلرير ١ًٌٵز ثټصٍ ثِصمومض ٍض ثلصٌجً ثټ٩ٌنز ثټصٍ ش٩صرب ؼ

ًثِز. ٌممجظپ ټمٙجبٚ مؽصم٪ ثټو  ممعپ 

ٍىؼج،" :ًمٹن ش٩ًٌٲ ثټ٩ٌنز خأنيجػ ـ ثټ٩ٌنز:  َءث من  نم ًٕمپ ؼجندج أٌ ؼ

پ ثٖض٩نٍ خجټدفغ، شٹٍن ممعٽً ټً، وثس ثٖضؽصم٪ ثْ٘ض خفٌغ شفمپ ٘ٱجشً  ـٌ

َء ًُ٭نٍ ٍىػ أٌ ثټؽ ٌىيث ثټنم ٌمٱٌهثس  ثٖضٕرتٸز،  وثس  ًثِز ٸپ ـٌ ثټدجـغ ٨ن ه

پ  (3)."ثٖضؽصم٪ ثْ٘ض
 
ٌثه ثٖضؽصم٪، ٨٘ض شٕٹپ ثټ٩ٌنز       ٨ٍز من أٰ َءث من ثټٹپ، خم٩نى أنً شؤلي مؽم ؼ

ٌثه ثٖضؽصم٪  يل، أٌ ًمٹن ثټٵٍٻ أنيج نّدز م٩ٌنز من أٰ أن شٹٍن ممعٽز ټٽمؽصم٪ ثْ٘ض

٧ٍ ثټدفغ رش١ًز أن شٹٍن ىيو ثټن َء م٩ربث ثټٹيل، ثټيي ًٹٍن مٍٜ ّدز أٌ ثټؽ

                                                           
، سلرب علم اجتماع االتصال للبحث والًتمجة، أسس المنهجية في العلوم االجتماعيةفضيل دليو وآخرون:  (1)

 :>8، ص: 9089جامعة قسنطينة، اجلزائر، 
، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، البحث العلمي الكمي والنوعيعامر قنديلجي، اميان السامرائي:  (2)

 . =>9، ص:@900األردن 
 . >>9عامر قنديلجي، إميان السامرائي: ادلرجع نفسو، ص:  (3)
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ًٌفمپ نٱْ ثټمٙجبٚ ثٖضؽصم٪ ثټيي شمعٽً ټٹٍ ًصمٹن ثټدجـغ ش٩مٌم نصجبؾ 

يل.  خفعً ٨٘ض ثٖضؽصم٪ ثْ٘ض
 

َء أٌ ثټنّدز، ثټصٍ ًأليىج ثټدجـغ من ثٖضؽصم٪        ٰئىث ٸجنض ثټ٩ٌنز ىٍ ىټٺ ثټؽ

َء )ثټ٩ ًثِز، ٰجلصٌجً شٽٺ ثټنّدز أٌ ىټٺ ثټؽ ٧ٍ ثټو يل ثټيي ًٹٍن مٍٜ ٌنز( ثْ٘ض

ٌٍٰ ؼمٽز من ثټرشٌٟ منيج:  (1)ًؽذ أن شص

 يل شمعٌُض ـٵٌٵٌج؛ َء ثٖضمصجً ًمعپ ثټٹپ ثْ٘ض  أن ًٹٍن ثټؽ

  أن ًٹٍن ثټدجـغ ٨٘ض م٩ٌٰز ٨مٌٵز خأىوثٯ خفعً، أي ٨ن مجىث ًدفغ

 خجټٝد٢؛

  ًيل ثټيي ًٕمٽ ٌث٩ِز خ١د٩ٌز ثٖضؽصم٪ ثټٹيل ثْ٘ض ًثًز  أن ًٹٍن ٨٘ض ه

َءثټدفغ، ـصى ًصّنى ټً ثلصٌجً ثټ  ثٖض١ٽٍح خٹپ هٴز.  ؽ
      
ٍر من ثټدفغ         ٍض ىيث ثٔض٠جً، ًيىذ 'مفمو ٨٘ض مفمو' ټٽٵٍٻ: "لُضٻ ىيو ثټم١

ٍثؼً ثټدجـغ مّأټز ثنصٵجء ثټ٩ٌنز ثٖضُضبمز ټدفعً ـٌغ ًص١ٽذ منً شفوًو ثټؽميًٍ  ً

ٌموَ شمعٌٽيج ټٽمؽصم٪ ثټٹيل  ٌمن ظم شفوًو ـؽم ثټ٩ٌنز  ثټيي ًٕمٽً ثټدفغ، 

يل، ٍء أىوثٯ ثټدفغ ثٖضَم٪ ثټٵٌجٿ  ثْ٘ض ٌهًؼز شمعٌٽيج ٨٘ض ٜ ًٌصفوه ـؽم ثټ٩ٌنز 

خً ...ٸمج ش٩صمو هًؼز شمعٌپ ثټ٩ٌنز ٨٘ض موَ ثټصؽجنْ خني لٙجبٚ ؼميًٍ 

 (2)ثټدفغ".
 

٨ٌ٘ض أِجُ مج شٵوٿ، ٰئن ث٨صمجه ثټدجـغ ٨٘ض ثټ٩ٌنز ًّصٍؼذ أن ًألي خ٩ني       

ًوًٷ أىوثٯ خفعً ټٹٍ ًّص١ٌ٪ أن ًفوه  ثَض٨صدجً ثټرشٌٟ ثټّجټٱز ثټيٸٌ، ٸمج أن

ٌىيث ًوٻ ٨٘ض أن ثټ٩ٌنز  ـؽم ٠ٌد٩ٌز ثټ٩ٌنز ثټصٍ شمٹنً من شفٵٌٶ شٽٺ ثْضىوثٯ، 

ٌثءثس ثٖضنيؽٌز ټٽدفغ. ٌشد١ز خممصٽٲ ثٔضؼ  م
 

       ٌٍٰ َثًج ټٽدجـغ ٰيٍ ش ٰجِصموثٿ ثټ٩ٌنز ٍض ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ، ًفمپ ٨ور م

ٌثټصٹجټٌٲ ثٖضجهًز، ٍٴض  ٌثټ ًثِز  ثټؽيو،  ٌشصفٵٶ منيج ثټ٭جًز ثټدفعٌز من لُضٻ ه

                                                           
اع االتصال للبحث ، سلرب علم اجتممبادئ في منهجية العلوم االجتماعية واإلنسانيةصاحل بن نوار:  (1)

 .>?8، ص 9089والًتمجة، جامعة قسنطينة، اجلزائر، 
، نقال عن >>:، ص=?@8، دار النهضة العربية، بريوت، علم االجتماع والمنهج العلميزلمد علي زلمد:  (2)

 .=?8صاحل بن نوار، ادلرجع نفسو، ص 
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َء من مؽصم٪ ٸيل ىٍ مٍٜ ًثِز، ټص٩ُمم ثټنصجبؾ خنجءنّدز أٌ ؼ ًثِز  ٧ٍ ثټو ٨٘ض ه

ٌمن ؼيز ألٌَ ٰئن ثټ٩مپ خجټ٩ٌنز ًمٹن ثټدجـغ من ثټصفٹم ٍض ِري خفعً  َء،  ثټؽ

ٍنً ًص٩جمپ م٪ ٨وه م٩ني ًّص١ٌ٪ من لُضټً ؼم٪ أٸرب ٴوً من  ثٖضٌوثنٍ، ٸ

٦ ٸپ مج ًص٩ٽٶ خدفعً من لُضٻ ىټٺ ثٖض ٍمجس، ًٌّص١ٌ٪ ٸيټٺ أن ًصجخ٪ ًٌُـض ٩ٽ

ًثِز، لج٘ز إىث ٸجن ىنجٷ شؽجنْ ٍض مؽصم٪ ثټدفغ، ٰجټ٩ٌنز ىٍ  َء ثٖضمصجً ټٽو ثټؽ

ٌمنً ش٩مٌم ثټنصجبؾ. ًثِز   ثْضهثر ثٖضنجِدز ټٽو
ٌثټ٩ٌنز1ٔٹپ ًٴم ) ( ًٍٜق ثټٱٌٳ خني ثٖضؽصم٪   

 
٨ٌنز ثټوًثِز     مؽصم٪ ثټوًثِز               

، ثٖض٩يو ثټ٩ٌخٍ ټٽصم٢ٌ١، ثٖض٩جًنز، ِٽّٽز ؼس ثټصنمٌزـّن ثټفجػ: ٠ٌٳ ثٖضٙوً: 

 (1)ثټٹًٍض

جٌِز ټصٙمٌم ثټ٩ٌنز:ـ  2 ٍثس ثِْض  ثټم١

ٌثءثس ثٖضنيؽٌز ثْضلرير ثټصٍ  ټٵو        جًر إٗض أن ثټ٩ٌنز ټٌّض من خني ثٔضؼ ِدٵض ثٔٔض

َض أن نفوه ٠د٩ٌز  ًّصموميج ثټدجـغ، ٰيٍ شن١ٽٶ م٪ خوثًز ثټدفغ ٌٰند٭ٍ أ

ٌخ٩وىج نفٍٻ  ٌنصأٸو من أنً ٘جټق ټٽم٩جًنز،  ًثِز  ٧ٍ ثټيي ىٍ ٴٌو ثټو ثٖضٍٜ

ٌټن ًصأشى ټنج  ٌخأٴپ شٹجټٌٲ ممٹنز،  ثىصمجمنج إٗض ٨ٌنز ش٩ٹْ ټنج نصجبؾ ىثس هٴز 

جٌِز ثټصٍ ًمٹن أن نًٍهىج ٨٘ض ثټنفٍ ثټصجيل: ٍثس ثِْض  (2)ىټٺ إَض خئشدج٧ خ٩ٞ ثټم١

                                                           
على  7106ـ  01ـ  17ع:تاريخ اإلطالنقال من ادلوقع االلكًتوين أدناه، تاريخ التصف :  (1)

 :  09.55الساعة
http://www.foad8.ufc.dz/cours/Adjoint_statistique/sondage/1/11.html 

/  :>، ص ص <@@8وري قسنطينة،، جامعة منتأسس البحث وتقنياتو في العلوم االجتماعيةفضيل دليو:  (2)
<; . 
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ٌهٴٌٵج  :شفوًو ثٖضٕٹٽز. أ  ٌثٜفج  ًثِز ش٩ًٌٱج  ٧ٍ ثټو إى َض خو من ش٩ًٌٲ مٍٜ

ٍمجس  ـصى نصمٹن من م٩ٌٰز مج إىث ٸجن خفجؼز إٗض ٠ًٌٵز ثٖض٩جًنز ټؽم٪ ثٖض٩ٽ

ٍمجس، ٌىټٺ خمدجرشر شٙمٌمجس ممصٽٱز أٌ أِةٽز ٨ن ٸٌٱٌز ؼم٪ ثٖض٩ٽ  ثټُضٍمز ټً، 

ٌخصيج ىٍ ثټصٍ شوټنج إٗض رضًٌر ثِص٩مجٻ ثٖض  ٩جًنز أٿ َض.ٰصؽ

ٌثه م٩جًنصًح .  ٌىټٺ خوء خص٩ًٌٲ ىيث ثٖضؽصم٪ ش٩ًٌٱج هٴٌٵج، : شفوًو ثٖضؽصم٪ ثٖض

ٌثټصٍ ًٕٺ ٍض ثنصمجبيج ټً، ٰمعُض ٨نو  ٖض٩ٌٰز ثټ٩نجرص ثټوثلٽز ًٌٰ، ثټصٍ َض شنصمٍ ټً 

َثبًٌز ٌثء م٩جًنز ٨٘ض ثټٙفجٰز ثټؽ ٍهر، إؼ  َض خو أن ن٩ٌٯ مج ىٍ ثټٙفجٰز ثٖضٵٙ

ٌثټمج٘ز، س،ىپ شٕمپ ثٖضؽُض  ٍمٌز  ٌنّز، ثټ٠ٍنٌز،  ثټٙفجٰز ثټ٩م ٌثٖضٱ ٌخٌز  ثټ٩

َخٌز ثټفجټٌز ٰٵ٢ أٿ ټٱرتر ٍمنٌز مفوهر؟  ٌثټؽيًٍز ثټف

ٌثه ؼم٩يجػ .  ٌٰز  :شفوًو ثټدٌجنجس ثٖض ٌثؼ٪ ٖض٩ ًثِز مج شٌس من ثٖض ٌىټٺ خو

ًثِجس ِجخٵز، ممج  ٍٴٍٯ ٨٘ض ؼم٪ ٨وه منيج ٩ُٰض ٍض ه ٌثټ ثټدٌجنجس ثٖضٱرتٛ ؼم٩يج 

ٌىيث ثْضمٌ ًّج٨ونج خجټ١د٪ ٍض ًّ ٌثٖضجٻ  ٍٴض  ٍٰري ثټٹعري من ثټؽيو، ثټ ج٨و ٨٘ض ش

صدٌجن، ثټصٍ ټيج أىمٌز ٸدرير ٍض ٨مٽٌز ثٖض٩جًنز. ًر ثَِض  شٙمٌم ثِصمج

ٌثه م٩جًنصيج  :شفوًو إ٠جً ثٖض٩جًنزـ  3 وثس ثٖض ىټٺ خصٹًٍن إ٠جً ًفصٍي ٨٘ض ثټـٍ

ٌنً َض ًمٹن أن  شٹٍن ش٭١ٌز ٸجمٽز ټٽمؽصم٪ أٌ ًمٹن من ثلصٌجً ثټ٩ٌنز، إى خو

ًثِز  ًر نيجبٌز مؽجَضس ثټو ٌق خٍٙ ٌمن ظم َض خو من ثټصٍٜ ٍثبٌز  ثلصٌجً ٨ٌنز ٨ٕ

ٍث٨و ثټصٍ خمٍؼديج  ٨ٍز ثټٵ ٌمؽم ٌثټٱرتر ثټَمنٌز  ٍثن  ٌثټ٩ن ٍٴ٪  ٌهىج ثٖضمصٽٱز. ثٖض و ـٌ

ور م٩جًنز شمصجً ٍض ثټ٩ٌنز، شفوًو ٠ًٌٵز ؼم٪ ثټدٌجنجس من  نّص١ٌ٪ أن نؽو أي ـٌ

و ٌىٍ ـٌ ٌٽز ثټصٍ ًصم ٌٰيج شؽمٌ٪ ثټدٌجنجس من ثټ٩ٌنز  ٌىٍ ثټٍِ ٌٴٌجِيج،  ر ثټ٩ٌنز 

١جس، نّذ ټفّجح  ٍث٨و لج٘ز، ثَضنصيجء إٗض م٩جهټز أٌ م٩جهَضس مصٍِ ٌټيج ٴ ٍث٧  أن

ٌثټصٍ ًٱرتٛ  ٌشفٽٌٽيج،  ٌىټٺ خ٩و شٽمٌٚ ثټدٌجنجس  ٌثس من خٌجنجس ثټ٩ٌنز  ثټصٵوً

 ثِصموثميج إٗض أٴىص ـو ممٹن.
 

ٍء ًٌ       صٝق ټنج من لُضٻ مج شٵوٿ أن ثټٵٌجٿ خجلصٌجً ثټ٩ٌنز ټن ًصم إَض ٍض ٜ

ًثِز، ُٰض ًمٹننج أن نفوه ٨ٌنز  ٌثـپ ثٖضنيؽٌز ثټصٍ شأِّض ٨ٽٌيج ثټو ممصٽٲ ثٖض

ٌأىوثًٰ صنجه إٗض مٕٹٽز ثټدفغ أٌ ٌٌٰٜجشً  جٰز إٗض م٩ٌٰز ثٖضؽصم٪  هٌن ثَِض خجٜٔض

ّجس ثَض  ًثِز معُض: هًٌ ثٖضِؤ ٍه من ثټو ٴصٙجهًز ثټصجخ٩ز ټٽٵ١ج٧ ثټمجٗ ٍض ثٖضٵٙ

ٌٸيث ثټدٌجنجس  ًثِصً،  ٌثه ه شنمٌز ثٖضؽصم٪ ثٖضفيل. ٍض ىيث ثٖضعجٻ ِنفوه ثٖضؽصم٪ ثٖض

ٌنفوه إ٠جً ثٖض٩جًنز: ٌثه ؼم٩يج،   ثٖض
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  ّجس ثَضٴصٙجهًز ثټصجخ٩ز ټٽٵ١ج٧ ثټدجـغ ىنج ًدفغ ٍض مؽجٻ ثٖضِؤ

 ثټمجٗ.

  ٌٍىنج ًفوه ثټدجـغ مؤرشثس ټٽصنمٌز ثټص ٌثټصٍ شنمٌز:  ًًٌو ثټدفغ ٌٰيج، 

 ً٥ ٍثٴ٪ ثټيي ًُـض ص١ُض٨ٌز أٌ ثټ ًثِز ثَِض يج من ثټو ًمٹن ثِصمُ٘ض

 ثټدجـغ ٍض ىټٺ ثٖضؽصم٪.

  ٍثؼو ٌثٍض م٩ني، أٌ من١ٵز م٩ٌنز ًص ثٖضؽصم٪ ثٖضفيل: )٩ًنٍ ٍض إ٠جً ؼ٭

خيج ٨وه م٩ني من ثټّٹجن ٩ًٌٍٕن هثلپ إ٠جً مؽصم٪ أٸرب من 

ٌن٥جٿ ثٴصٙجهي من١ٵصيم ًم٩ٍٝن ټن٥جٿ ـٹم ٌِجيس 

 ٌثؼصمج٨ٍ...ثټن(.
 
ّجس ثټمج٘ز ٍض شنمٌز       پ إٗض م٩ٌٰز هًٌ ثٖضِؤ ًًٌو ثټدجـغ ىنج ًًٌو أن ًصٍ٘

ّجس ثټٵ١ج٧  ًثِز ىٍ مِؤ ٌىنج أهًٸنج أمًٌن ىمج: مؽصم٪ ثټو ثٖضؽصم٪ ثٖضفيل، 

ز ١ٌِٲ(، خييث  ًٍَض ٍهر ٍض من١ٵز م٩ٌنز )معپ ثٖضن١ٵز ثټٙنج٨ٌز خ ثټمجٗ ثٖضٍؼ

 ٍ ّجس ثَضٴصٙجهًز ثټصجخ٩ز ټٽٵ١ج٧ ثټمجٗ شن٢ٕ ٍض مؽجَضس ِنؽو مؽم ٨ز من ثٖضِؤ

ٌثٌٰز مفوهر، شمصجٍ خص٩وثه ِٹجنٍ  ممصٽٱز )إنصجػ شؽجًر لومجس ...( ٍض من١ٵز ؼ٭

ٌثٌٰز )ټٹٍ نّص١ٌ٪ ثټٵٍٻ أنً مؽصم٪ مفيل( ٰجټدجـغ ٌِؽو  ٌه ؼ٭ ٌخفو م٩ني 

ّجس ثټنج١ٔز ٍض ثٖضؽصم٪ ثٖضفيل ٨ٍز من ثٖضِؤ ، ٰمن ىيث ثٖضن١ٽٶ نٱًّ أمجٿ مؽم

ٌٍٰ ؼمٽز ثټمٙجبٚ ًمٹن  ّجس ثِصنجهث إٗض موَ ش ثلصٌجً ٨ٌنز من ىيو ثٖضِؤ

ّز ثٴصٙجهًز لج٘ز من  ٌثټدٌجنجس ثټصٍ ًًٌوىج ٍض خفعً، ٰٵو ًمصجً ثټدجـغ مِؤ

ٌمنً  ٌىثس ٠د٩ٌز مٽٹٌز لج٘ز،  ّجس ثټصٍ شن٢ٕ ٍض نٱْ ثٔض٠جً  خني ٨وه من ثٖضِؤ

ّز ثٖضمصجًر م ًثِصً ثٖضٌوثنٌز شٙدق ىيو ثٖضِؤ ٌثء ه ًثِز، ًٌّص١ٌ٪ إؼ ٌوثن ټٽو

ّجس ثَضٴصٙجهًز  ٍهر ٍض نٱْ ثٖضن١ٵز،  ثْضل٨ٌَٽٌيج ٸ٩ٌنز من مؽم٧ٍ ثٖضِؤ ثٖضٍؼ

ّجس رش١ًز أن شفمپ نٱْ ثټمٙجبٚ ثٖضمعٽز ټٽمؽصم٪ ثټٹيل )م ؽم٧ٍ ثٖضِؤ

ًثِصً ثٖضٌوثنٌز، ًمٹنً أن ٩ًمم نصجبؾ خفعً ثَضٴصٙجهًز ثټمج٘ز ٌثء ه ٌخ٩و إؼ ٨٘ض (، 

ًثِز ىٍ  ٌأىوثٯ ثټو  ٧ٍ جًر ىنج إٗض أن '٠د٩ٌز ثٖضٍٜ ٌشؽوً ثٔٔض ثٖضؽصم٪ ثټٹيل 

ٌن٧ٍ ثټ٩ٌنز'، )ٰجټدجـغ ىنج َض ًّص١ٌ٪ أن ًنؽَ خفعً ٨٘ض  ٍثمپ مفوهر ټ١د٩ٌز  ٨

ّز أٌ  ٍهر ٍض ثٖضن١ٵز، خپ ٌِمصجً مِؤ ّجس ثَضٴصٙجهًز ثټمج٘ز ثٖضٍؼ ٸجٰز ثٖضِؤ

ًثِصً(.  ّصني ٸ٩ٌنز ټو  مِؤ
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ٍثنذ ثلصٌجً ثټ٩ٌنجس ثټصٍ  ٍض        ٌق ؼجنذ من ؼ ىيث ثٖضعجٻ ثټّجخٶ؛ أًهنج شٍٜ

ٌثه، ٸأن ًوًُ ثټدجـغ ' ثشؽجىجس  ّجس ٰٵو ًٹٍن ثٖضعجٻ ٨٘ض أٰ شمصٚ خجٖضِؤ

ًثِز ىٍ  -ثټ٩جمُضس -لًٌؽجس ثټؽجم٩ز  نفٍ ثټ٩مپ خجټٵ١ج٧ ثټمجٗ"، ٰمؽجٻ ثټو

ٌثه ٰٵو شم ّز، ٌإنمج ىم ثْضٰ ّز لج٘ز ثټٵ١ج٧ ثټمجٗ ټٹن ټٌْ ٸمِؤ صجً مِؤ

ٌمن ظم شصؽً إټٌيج ٨٘ض أنيج مٌوثن  ٌثټدفغ،  ٌم١٩ٌجس شصمجىش  ٌٍٰ ٌٰيج خٌجنجس  شص

ص١ُض٧ خمٹن ټٽدجـغ أن ًمصجً مؽم٧ٍ من ثټ٩جمُضس لًٌؽجس  ٌخ٩و ثَِض ًثِز،  ثټو

ًثِز ٨٘ض  ٌخ٩و ثټو ًثِز،  ّز ثټصٍ ش٩و مٌوثن ثټو ثټؽجم٩ز )ٸ٩ٌنز( من نٱْ ثٖضِؤ

 ن ٩ًمم نصجبؾ خفعً.ىيو ثټ٩ٌنز، ًمٹن ټٽدجـغ أ
 

ٍث٧ ثټ٩ٌنجس ٍض ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍـ  4  : أن

ٌٸپ ن٧ٍ من ثټ٩ٌنجس         ٌىٍ شفض مّمٌجس ممصٽٱز،  ٍث٧ ټٽ٩ٌنجس  ىنجٷ ٨ور أن

ًثِز ًٌمٹن أن  ٧ٍ ثټو ٌمؽجٻ ش١دٌٵً ثِصنجهث إٗض ٠د٩ٌز مٍٜ ټً لٙجبًٙ 

ٌفٌز  ٍث٧ ثټ٩ٌنجس ٍض ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ م٪ إ١٨جء أمعٽز شٍٜ ٨٘ض ٸپ ن٧ٍ، ن٩ٌٛ أن

 ٌىٍ ٸجِضشٍ: 
 
ٍثبٌز. 4-1 صمجټٌز )ثټ٩ٕ ٍض ىيث ثټن٧ٍ من ثټ٩ٌنجس ًٹٍن ٸپ ٨نرص  (:ثټ٩ٌنجس ثَـض

ٍض "أٌ مٱٌهر من مٱٌهثس مؽصم٪ ثټدفغ ثـصمجٻ مفوه ټٌٹٍن من مٱٌهثس ثټ٩ٌنز 

ٍث أ٨ٝجء ٍض  ٍن ٌثه ثٖضؽصم٪ ثټٹيل ْضن ًٹ ىيث ثټن٧ٍ من ثټ٩ٌنجس شصّجٌَ ٌٰٗ أٰ

 ً  (1)"ر.ثټ٩ٌنز ثٖضمصج

ٍث من  ٍن ٌثه ثٖضؽصم٪ ثټٹيل أن ًٹ ٰييث ثټن٧ٍ من ثټ٩ٌنجس ًصٌق ثټٱٌ٘ز ټؽمٌ٪ أٰ

ًثِز ٰيٍ خييث َض شنفجٍ إٗض  ٌثه ثٖضمصجًٌن ٍض ثټ٩ٌنز ثټصٍ شؽٌَ ٨ٽٌيج ثټو خني ثْضٰ

ٌثه م٩نٌني خجَضلصٌجً ًٌن١ٍي شفض ىيث ثټن٧ٍ ؼمٽز من  ٌٰه هٌن ثِضلٌ خپ ٸپ ثْضٰ

ٌىٍ:أ٘نجٯ ثټ٩ٌنجس ثٖضّصمومز   ٍض ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ 

ٍثبٌز ثټد١ٌّز: أ ثټصٍ ًصم ثلصٌجً مٱٌهثشيج خفٌغ شٹٍن "ىٍ ثټ٩ٌنز . ثټ٩ٌنز ثټ٩ٕ

ثټٱٌٗ ثٖضصٹجٰةز أمجٿ ٸپ مٱٌهر من مٱٌهثس ثٖضؽصم٪ ټٽ٥يًٍ ٌٰيج خجـصمجٻ مصّجٌ 

 (2)."م٪ ثٖضٱٌهثس ثْضلٌَ

                                                           
 .0@8، مرجع سابق الذكر، ص مبادئ في المنهجية العلوم االجتماعية واإلنسانيةصاحل بن نوار:  (1)
 .@=8، مرجع سابق الذكر، ص أصول المنهجية العلمية في بحوث العلوم اإلداريةزلمود أمحد اخلطيب:  (2)
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ټصٹٍن أـو ٩ًنٍ شٹجٰؤ ثټٱٌٗ ټؽمٌ٪ ٨نجرص ثٖضؽصم٪ "ىيث ثټن٧ٍ من ثټ٩ٌنجس 

ٴجٿ  ،مٱٌهثس ثټ٩ٌنز، ًٌصم ثلصٌجًىج إمج خجِصموثٿ ثټٵ٨ٌز أٌ ؼوثٌٻ ثًْض

ٍثبٌز  (1)".ثټ٩ٕ

ٍث٧ ثْضٸعٌ ثِصموثمج ٍض ثټدفٍط ثَضؼصمج٨ٌز، ٰيٍ ش١٩ٍ  ٌش٩صرب من خني ثْضن

ٌثه مؽصم٪ ثټدفغ ْضن ًٹٍن أ٨ٝجء ٍض ثټ٩ٌنز هٌن شفٌَ أٌ  ثټٱٌ٘ز ټؽمٌ٪ أٰ

 ٍثبٍ خ١ٌٳ ممصٽٱز منيج مج ًيل:ثِصعنجء، ًٌصم ثَضلصٌجً ثټ٩ٕ

ٌثه ثټيًن أ ـ أ. ٠ًٌٵز ثټد١جٴجس أٌ ٴٙج٘جس ثټًٍٳ : ـٌغ شٹصذ أِمجء ٸپ ثْضٰ

ًٕمٽيم ثټدفغ ٨٘ض خ١جٴجس أٌ ٴٙج٘جس ظم شمٽ٢ ىيو ثټد١جٴجس ؼٌوث ټصٱجهي أي 

ٌمنيج   ، ٍثبٌج ثټ٩وه ثٖضمعپ ټٽمؽصم٪ ثٖضوًٌُ أظٌ ټٽرتشٌذ أٌ ثټصفٌَ، ُظم ًّفذ ٨ٕ

 ٍ .ًصم ثټفٙ ٌثه ٸ٩ٌنز ثٖضمعٽني ټيټٺ ثٖضؽصم٪ ثٖضوًٌُ  ٻ ٨٘ض ٨وه من ثْضٰ

٬ري أن ىيو ثټ١ًٌٵز شّصموٿ ٨نومج ًٹٍن مؽصم٪ ثټدفغ ٘٭ريث أًن ًمٹن 

 ټٽدجـغ أن ًٝ٪ خ١جٴجس أٌ ٴٙج٘جس ًٌٳ شفمپ ثِم أٌ ًٴم ټٹپ ٌٰه.

ٍثبٌز: ٴجٿ ثټ٩ٕ ٴجٿ  أ ـ ح . ٠ًٌٵز ثِصموثٿ ؼوثٌٻ ثًْض ًصٹٍن ؼوٌٻ ثًْض

ٍثبٌ ٌثه ثټ٩ٕ ٍثبٌز ثټصٍ شّج٨و ثټدجـغ ٨٘ض ثلصٌجً أٰ ٴجٿ ثټ٩ٕ ٨ٍز من ثًْض ز من مؽم

ًٴجٿ، ظم ًصم ثلصٌجً ًٴم  ٌثه ثٖضؽصم٪ خجْض ٍثبٌج، ـٌغ ًصم ثټص٩دري ٨ن أٰ ثټ٩ٌنز ٨ٕ

ٍثبٌز، ًمعپ نٵ١ز خوثًز أٌٻ ٌٰه ٍض ثټ٩ٌنز، ظم  ٴجٿ ثټ٩ٕ ٍثبٍ من ؼوٌٻ ثًْض ٕ٨

ٍثبٌز  ٌثه ثټ٩ٌنز خ١ًٌٵز ٨ٕ ٻ ـصى ًمصجً خجٴٍ أٰ خنٱْ ٠ًٌٵز ثلصٌجً ثټٌٴم ثٌْض

ٌثه ثټ٩ٌنز.  ًنصيٍ ثټدجـغ من ثلصٌجً ٨وه أٰ

ٍثبٌز ثٖضنص٥مز:.  2ـ  4  ثټ٩ٌنز ثټ٩ٕ

صمجټٌز ًّصموميج ثټدجـغ ٍض ـجټز ٨نومج ًٹٍن       ىٍ ن٧ٍ من ثټ٩ٌنجس ثَـض

ٌمصؽجنّج، ًمٹن ث٨صدجًىج ٠ًٌٵز أٸعٌ شن٥ٌمج من ثټ٩ٌنز  ًثِز ٸدريث  مؽصم٪ ثټو

 ٍ ٌٰٵج ټ٩مٽٌز ـّجخٌز، ثبٌز ثټد١ٌّز،ثټ٩ٕ ندوأ " ـٌغ ًصم ثلصٌجً مٱٌهثس ثټ٩ٌنز 

( خٵّمز "Kخفّجح مص٭ري ظجخض ًّمى '٠ٍٻ ثٖضوَ ' أٌ ' م٩جمپ ثټٌٰ٪ ' )ٿ :"

وثس  ًثِز ٨٘ض ـؽم ٨ٌنصً )ٿ = ن: ُ  خفٌغ ن = ٨وه ـٌ ـؽم مؽصم٪ ثټو

ٌظم نمصجً من ثټٵجبمز وثس ـؽم ثټ٩ٌنز (، ثٖضٌٴمز ٖضؽصم٪  ثٖضؽصم٪، ُ = ٨وه ـٌ

                                                           
، دار وائل للنشر، عمان، لعلمي ـ القواعد والمراحل والتطبيقاتمنهجية البحث اذوقان عبيدات وآخرون:   (1)

 .0@ص   <@@8
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ٍثبٌز ًٴمج َض ٌخ١ًٌٵز ٨ٕ ًثِز  مّجٌ ټً أٌ أٴپ (ًٱٍٳ ٴٌمز ىيث ثٖض٩جمپ  ثټو

 (1)."(منً
 

ٌمفوهث ټدوء أٌٻ ِفذ.      ًٌٹٍن أٌٻ ًٴم ِفذ خييو ثټ١ًٌٵز ىٍ أٌٻ مٱٌهر 

ٌٰه، شصم  100ٌٰه، نًٌو ٨ٌنز من  1000معجٻ: ټوًنج مؽصم٪ خفغ ًٵوً ـؽمً خـ 

ٌٰٵج ټن٧ٍ ى =  100: 1000يو ثټ٩ٌنز ٸمج ًيل: م٩جمپ ثټٌٰ٪ = ن: ُ = ثټ٩مٽٌز 

ٻ ثټيي َض ًٱٍٳ 10 ٍثبٍ ثٌْض ٌټٌٹن ثټٌٴم ثټ٩ٕ معُض، ـٌنةي ًٹٍن ثلصٌجً  9ىٍ  10، 

ـّذ  10..ثټن ) ٸپ مٌر نٌٝٲ ًٴم .29=10+19، 19=10+ 9مٱٌهثس ثټ٩ٌنز: 

غ ٨٘ض ـؽم ىيث ثٖضعجٻ ْضنً ىٍ ٠ٍٻ ثٖضوَ ثٖضصفٙپ ٨ٽًٌ خصٵٌّم ـؽم مؽصم٪ ثټدف

ٌىٹيث ـصى ًصم ثلصٌجً مج شدٵى من مؽم٧ٍ مٱٌهثس ثټ٩ٌنز ثټـ  ، 100ثټ٩ٌنز(، 

ٌث ټٽ١ًٌٵز ثټفّجخٌز ثټصٍ شصم  ٌخييو ثټ١ًٌٵز شٹٍن هًؼز ثټم١أ ٔدً من٩ومز ن٥

 ٌٰٵيج.
 
ٍث ٜمن        ٍن ٌثه مؽصم٪ ثټدفغ أن ًٹ ٸمج أنيج أشجـض ٌٰ٘ز ټٹپ ٌٰه من أٰ

٨ٌجه ٌثه ثټ٩ٌنز خٕٹپ من٥م   ٻ.أٰ
 
ٍثبٌز ثټ١دٵٌز.  3ـ  4   :ثټ٩ٌنز ثټ٩ٕ

ًّصموٿ ىيث ثټن٧ٍ من ثټ٩ٌنجس ٍض ثٖضؽصم٩جس ٬ري ثٖضصؽجنّز، ثټصٍ شصدجًن "   

ًثِز،  ٍثٗ م٩ٌنز، معپ ثٖضّصٍَ ثټص٩ٽٌمٍ ٖضٱٌهثس مؽصم٪ ثټو ٌٰٵج ټم مٱٌهثشيج 

ٌٰٵج ټييو  ًثِز إٗض ٠دٵجس  ثټؽنْ، ن٧ٍ ثټصمٙٚ، ًٌمٹن شٵٌّم مؽصم٪ ثټو

ٍثٗ" إن ثټ٭ٌٛ من ثټصٵٌّم إٗض ٠دٵجس، ىٍ شٵٌّم ثٖضؽصم٪ إٗض أٴّجٿ  (2)."ثټم

ٌٸپ ٴّم شصٕجخً ًٌٰ  شمصٽٲ ٨ن خ٩ٝيج أِجِج من نجـٌز ثټمجٌ٘ز ثټصٍ نٵٌّيج، 

ور."   (3)ثټ٩نجرص ٌٰمج خٌنيج أٸعٌ من شٕجخً ثټ٩نجرص هثلپ ثٖضؽصم٪ ٸٽً ٸـٍ
 
جًر إٗض أن ىيث ثټن٧ٍ من ثټ٩ٌنجس َض          ٌثه ٰفّذ معپ ٌشؽوً ثٔٔض ًمصٚ خجْضٰ

ّجس معُض: ثټصمٙٚ  ٌثٖضِؤ ثٖضّصٍَ ثټص٩ٽٌمٍ أٌ ٠د٩ٌز ثٖضينز، خپ ًٕمپ مؽجَضس 

                                                           
 .@=8، مرجع سابق الذكر، ص أسس المنهجية في العلوم االجتماعية: فضيل دليو وآخرون (1)
، اجلزء الثاين، ادلكتب اجلامعي احلديث، مصر، مناىج وإجراءات البحث االجتماعيعلي أبو طاحون:  (2)

 .=?، ص ?@@8
 .:@8صاحل بن نوار،  مرجع سابق الذكر، ص  (3)
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ٍټٍؼٌج...إټن، أٌ ـّذ ٠د٩ٌز  ٌثټصٹن ٍٿ  ثټ٩ٽمٍ نؽو ٠ٽدز ٨ٽم ثَضؼصمج٧ ٠ٽدز ثټ٩ٽ

٨ٌجهر شصؽجنْ  ّز إ٠جً، ٨جمپ ٌ٘جنز ٨جمپ مينٍ ...إټن،  ثټ٤ٌٍٱز هثلپ ثٖضِؤ

ٍث ٌشمصٽٲ ثټ١دٵجس ٨ن خ٩ٝيج، ٩ًٌصرب ىيث مٱٌهثس ثټ١دٵز ثټ ـور ٌٰمج خٌنيج، 

ـٌغ شٹٍن ثټ٩ٌنز ممعٽز ټٹجٰز  ثټن٧ٍ من ثټ٩ٌنجس ثْضنّذ ټٽمؽصم٩جس ثٖضصدجًنز،

ٍثس ثټصجټٌز : ٍثبٌز ٨رب ثټم١ ًثِز، ًٌصم ثلصٌجً ثټ٩ٌنز ثټ٩ٕ  (1)ٰةجس مؽصم٪ ثټو

 ٌٌٰٵج ټمجٌ٘ز م٩ ٨ٍجس مصؽجنّز   نز؛شٵٌّم ثٖضؽصم٪ إٗض ٰةجس أٌ مؽم

 شفوًو ٨وه مٱٌهثس ثټٹٽٌز؛ 

   ٪شفوًو نّدز ٸپ ٠دٵز ٍض ثټ٩ٌنز ثٖضمصجًر إٗض إؼمجيل ـؽم ثٖضؽصم

يل؛  ثْ٘ض

 .ٌثه ټٹپ ٠دٵز ٍض ثټ٩ٌنز ثٖضمصجًر  شفوًو ٨وه ثْضٰ
 
ٽٍح ثٖضصّجٌي، ـٌغ شصّجٌَ شمعٌپ ٸپ ٠دٵز ٍض ٨ٌنز          ٌٴو ًصم ثِصموثٿ ثِْض

ًثِز خ٭ٞ ثټن٥ٌ ٨ن ثټٍٍن ثټنّدٍ  ٌىيث ثټو ًثِز،  ټٹپ ٠دٵز ٍض مؽصم٪ ثټو

ٌخمج٘ز ٍض ٤پ ٨وٿ شّجٌي ثټصمعٌپ ثټنّدٍ ټٹپ ٠دٵز ٍض  ٽٍح ٬ري هٴٌٶ،  ثِْض

ٌٰٵج  ٌٴو ًصم ثِصموثٿ ثټصًٍٍ٪ ثٖضصنجِذ ـٌغ شمعپ ٸپ ٠دٵز  ًثِز،  مؽصم٪ ثټو

ٌثْضنّذ  ٨ٌٍز  ٌأٸعٌ مٍٜ ٽٍح أٰٝپ  ٌىيث ثِْض ًثِز،  ٍنيج ثټنّدٍ ٍض مؽصم٪ ثټو ټٍ

 ټ١دٵٌز ٬ري ثٖضصؽجنّز.ٍض ثٖضؽصم٩جس ث

ٍثًه ثټدرشًز ٍض شفٵٌٶ معجٻ ٨ن ثټ٩ٌنز ثټ١دٵٌز ًثِز ـٍٻ 'هًٌ شوًًذ ثٖض ٍٿ خو : نٵ

َثبًٌز'، ٰمؽصم٪ ثټدفغ ىٍ  ّز ثَضٴصٙجهًز ثټمج٘ز ثټؽ ثٖضٌَر ثټصنجٌّٰز ټٽمِؤ

ًثس، ٨مجٻ  ٌثټيي ًصٹٍن ٍض ىيو ثټفجټز من: إ٠ج ّز(  ٍثًه ثټدرشًز ټٽمِؤ )ثٖض

 :ثِضش٨ٍٍٍني ٨٘ض ثټنفٍ مُ  ،يثټٌٙجنز، ٨مجٻ شنٱٌ
 

ّز ٍهر خجٖضِؤ  ٨وهىم ثټٱةجس ثٖضٍؼ

ًثس  30 إ٠ج

 50 ٨مجٻ ثټٌٙجنز

 120 ٨مجٻ ثټصنٱٌي

 200 ثٖضؽم٧ٍ

                                                           

=?علي أبو طاحون، ادلرجع نفسو، ص 
(1) 
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ٌمٌٸَىج         ٍثىج ثټ٩ٽمٍ،  شمصٽٲ ثټ٩مٽٌز ثټصوًًدٌز من ٰةز إٗض ألٌَ، ـّذ مّص

ٍٿ خيج ٸپ ٠دٵز ٌثټ٤ٍجبٲ ثټصٍ شٵ ٌثلصُضٯ ثٖضيجٿ  ، ٩ًنى أن هثلپ ثټصن٥ٌم، 

ًثِز.  ٌٰٵج ټ١د٩ٌز ىيو ثټو ًثِز ٬ري مصؽجنْ  ٰئىث ثِصمومنج ثټصًٍٍ٪ مؽصم٪ ثټو

ٌټصٹن  ٸنّدز َضلصٌجً ثټ٩ٌنز من ٸپ %50ثټد٢ٌّ، ٰئننج نمصجً نّدز شٹٍن ممعٽز، 

ٌىيو ثټنّدز ش١٩ٌنج ـؽم ثټ٩ٌنز ثټصٍ نًٌوىج  مٱٌهر م٨ٍٍز ٨٘ض ٸجٰز  ٠100دٵز، 

ٍٿ  ٌټٹٍ نفٵٶ ىټٺ نٵ  خجټ٩مٽٌز ٨٘ض ثټنفٍ ثِضشٍ:ثټ١دٵجس، 

  :ًثس  15=  100 / %50.  30ثٔض٠ج

  :25= 100/ % 50. ٨50مجٻ ثټٌٙجنز 

  :60=100 /%٨120.50مجٻ ثټصنٱٌي 

پ إٗض ـؽم ٨ٌنز ٴوًىج  مٱٌهر، م٨ٍٍز ٨٘ض ٸپ ثټ١دٵجس، ًٌصم  100ٌخييث نصٍ٘

ٍثبٌز خ١ٌّز.  ثلصٌجً مٱٌهثس هثلپ ٸپ ٠دٵز خ١ًٌٵز ٨ٕ

ًثِزج ثټٍٍن ثټنأمج ثىث ثِصمومن      ٍٿ خمج  ّدٍ ټٹپ ٠دٵز هثلپ مؽصم٪ ثټو ٰنٵ

 ًيل:

  ًثىج  مٱٌهر. 100نًٌو ـؽم ٨ٌنز ٴو

  :ًثس  0.15= 200:  30ثٔض٠ج

  :0,25= 200: ٨50مجٻ ثټٌٙجنز 

 :0,6= 200: ٨120مجٻ ثټصنٱٌي 

ٌثػ ثټٍٍن ثټنّدٍ ټٹپ ٠دٵز هثلپ مؽصم٪  من لُضٻ ىيو ثټ٩مٽٌز ٴمنج خجِصم

ٍٿ خج ًثِز، ظم نٵ ٍٿ خمج ثټو ٌثػ ٨ٌنز ٨ن ٸپ ٠دٵز ټصصٕٹپ ټنج ٨ٌنز ثټدفغ ٰنٵ ِصم

 ًيل:

  ٍٍنيج ثټنّدٍ ى ًثس ٌ  15=  100.  0,15ثٔض٠ج

  :ٍٍنيج ثټنّدٍ ى   25=  100.  ٨0,25مجٻ ثټٌٙجنز ٌ

  ٍٍنيج ثټنّدٍ ى  60=  100.  ٨0,6مجٻ ثټصنٱٌي ٌ

ٌق ٸٌٱٌز ثِصموثٿ ثلصٌجً               ثټ٩ٌنز ٍض ن٧ٍ ٰمن لُضٻ ىيث ثٖضعجٻ، شم شٍٜ

جًر أن ىيث ثټن٧ٍ من ثټ٩ٌنجس شّصموٿ ٸعريث ٍض ثټدفٍط  ٌشؽوً ثٔٔض ثټ٩ٌنز ثټ١دٵٌز، 

ًثِز ٍض ىيو ثټدفٍط شفصٍي ٨٘ض ٠دٵجس.  ثَضؼصمج٨ٌز، ٸٍن أن م٥٩م مؽجَضس ثټو



259 

ٍهًز:.  4ـ  4 ٨ٍجس،  ثټ٩ٌنز ثټ٩نٵ ٌثټصٍ شُّصموٿ ٍض ٌشّمى ٸيټٺ ثٖض٩جًنز خجٖضؽم

ٌثه ـجٻ ثلصٌجً ٨ٌنز ٸدري  ٨ٍجس خوَض من ثْضٰ ٌمنً ًصم ثَض٨صمجه ٨٘ض ثٖضؽم ر ثټفؽم، 

ٍه ٨نذ  ور ٨ٌنٌز، ًٌمٹن شًٍٙىج ٨٘ض ٔٹپ ٨نٵ ٌټٌْ "ٸـٍ ٨ٍجس  ًصم ثلصٌجً مؽم

٨ٍز ِٽٌمز أٌ م٩جٰجر شفمپ ثټمٙجبٚ  ٌأن أًز مؽم ٍثبٌز  ٌثهث خًٍٙر ٨ٕ أٰ

ٍهًز ٰي ٍثس ثلصٌجً ثټ٩ٌنز ثټ٩نٵ ٍهث. أمج ل١ َثس نٱّيج شو٨ى ٨نٵ ٍ شٕدً ٌثٖضمٌ

ٍثبٌز، خجِصعنجء أن  ٍثس ثلصٌجً ثټ٩ٌنز ثټ٩ٕ ٍثبٍ )ٍض ىيث ثټن٧ٍل١ ( ثَضلصٌجً ثټ٩ٕ

ٌثه. ٌټٌْ ټٓضٰ ٨ٍجس )ثټ٩نجٴٌو(  ًثِز  (1)"ًصم ټٽمؽم ٰيٍ شمصجٍ خصٵٌّم مؽصم٪ ثټو

ٌٰٶ م٩جًري منجِدزإٗض م ًبٌٌّز  ٨ٍجس  ٌىنج ٴو شصٕجخً م٪ ن٧ٍ من ثټ٩ٌنجس  ؽم

صى ٠ًٌٵز ٨نيج ٌىٍ ثټ٩ٌنز ثټ١دٵٌز ټٹن شمصٽٲ  ٨ٍجس، ـٌ ٍنيج شص٩جمپ م٪ مؽم ٸ

ٌثـپ.  ثَضلصٌجً ٴو شٹٍن خ٩ور م

ٍهًز  02: نصًٍٙ أننج نوًُ لًٌؽٍ ؼجم٩ز ١ٌِٲ معجٻ ٨ن ثټ٩ٌنز ثټ٩نٵ

م ثټؽجم٩ٍ  ًثِز ىنج ىم لًٌؽٍ ؼجم٩ز ، 2016ـ  2015ټٽمٍِ ٰمؽصم٪ ثټو

م ثټؽجم٩ٍ  ١ِ02ٌٲ  ٌشمٙٙجشيج ټٽمٍِ ٌأٴّجميج  ـ  2015خٹپ ٸٽٌجشيج 

ٍهًز، 2016 ٍثبم ثټمًٌؽني ثټصٍ ش٩و  ٩ٰنو ثِصموثمنج ټٽ٩ٌنز ثټ٩نٵ ٌثِصنجهث إٗض ٴ

ٍثبٌج، ظم ثلصٌجً خ٩ٞ ثْضٴّجٿ من  ًث ټٽم٩جًنز، ٌٰصم ثلصٌجً خ٩ٞ ثټٹٽٌجس ٨ٕ إ٠ج

ًر  ٍثبٌج، ظم ثلصٌجً خ٩ٞ ثټصمٙٙجس من ثْضٴّجٿ ثٖضمصج ثټٹٽٌجس ثٖضمصجًر ٨ٕ

ٍثبٌج. ٕ٨ 

  

                                                           
 .;;، ص:900، دار ادليسرة للنشر والتوزيع والطباعة، األردن، البحث العلمي والتعليم العاليامحد اخلطيب: (1)



260 

 

 العنقودية: ( يوضح العينة76الشكل رقم )
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 المصدر: إعداد شخصي 
ٍثبٌز(:  ثټ٩ٌنجسـ  5 صمجټٌز )٬ري ثټ٩ٕ  ٬ري ثَـض

ٍض ىيث ثټن٧ٍ من ثټ٩ٌنجس ًٹٍن ټٽدجـغ هًٌ مؤظٌ ٍض ثلصٌجً مٱٌهثس ٨ٌنز           
ٌٰج ثـصمجٻ ثلصٌ ٌمن ظم َض ًٹٍن م٩ٌ جً أي مٱٌهر من مٱٌهثس ثٖضؽصم٪ ثټدفغ، 

ىٍ ثټصٍ شّمق خأن َض شٹٍن ټد٩ٞ مٱٌهثس ثٖضؽصم٪ "ٜمن مٱٌهثس ثټ٩ٌنز. 
ٌٰ٘ز ټُضلصٌجً، أٌ ثټصٍ َض ًمٹن ٌٰيج شفوًو ثـصمجٻ ثَضلصٌجً خوٴز. إنيج شن١ٍي 
ْضن ثلصٌجً  ًثِز.  ٨٘ض ثلصٌجً مٱٌهثشيج خنجء ٨٘ض ثٰرتثٜجس مص٩ٽٵز خمؽصم٪ ثټو

ٌشؤهي إٗض ثټصفٌَ مٱٌهثشيج ٬ري  ٍثبٍ، ٰئنيج َض شّمق خصٵوًٌ أل١جء ثٖض٩جًنز،  ٕ٨
ٌٍٰىج ٨ن ثٖضؽصم٪. ٍمجس ثټصٍ ًمٹن ټٽ٩ٌنز أن ش ٌهًز ثٖض٩ٽ صد٩جهي ٌإٗض مفو ممج  ثَِض

ٌثء أٌ ش٩مٌم نصجبؾ ثٖض٩جًنز ٨٘ض ثٖضؽصم٪" صٵ ٰجټدجـغ ىنج ، (1)ًؽ٩پ من ثټ٩ٙذ ثَِض
ٌثْضىوثٯ ثټصٍ شن١ٍي  إٗضـٌ ٍض ثلصٌجً مٱٌهثس ثټ٩ٌنز ثِصنجهث  ًثِصً  ٠د٩ٌز ه

 ٨ٽٌيج، ًٌنوًػ شفض ىيث ثټن٧ٍ أ٘نجٯ من ثټ٩ٌنجس من خٌنيج:

                                                           

 .<?8،ص ، مرجع سابق الذكر أسس المنهجية في العلوم االجتماعيةفضيل دليو وآخرون:  (1) 
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م ْضن ثټدجـغ  ثټ٩ٌنز ثټٵٙوًز )ثټ٩موًز(:.  1ـ  5 ِمٌض ىيو ثټ٩ٌنز خييث ثَِض
ٍٿ خجلصٌجًىج ٠دٵج ټٽ٭ٌٛ ثټيي ًيوٯ ټصفٵٌٵً من ثټدفغ، ٰجټدجـغ ىنج ټً  ًٵ

٩ٌنز ـّذ ثْضىوثٯ ثټصٍ ٩ًّى ټصفٵٌٵيج، ٰمن ثټفًٌز ٍض ثلصٌجً مٱٌهثس ثټ
ٌمج ًمٌَىج   ،ًٌٰ ٌٍٰ ٌثټمٙجبٚ ثټصٍ شص ثټرضًٌي أن ًٹٍن موًٷ ٖضؽصم٪ خفعً 
ٍٴض، ٰيٍ ش٩صمو ٨٘ض شٍؼً ثټدجـغ نفٍ  ٌثټ ٌثټؽيو  ٍثًه،  أنيج ٬ري مٹٽٱز ټٽم
مٱٌهثس م٩ٌنز ًٵٙوىج خدفعً، من أؼپ شًٌَوو خمج ًفصجؼً من خٌجنجس ش٩ًٌٰ 

٩ٌز خفٵٌٵز خف عً، ٰٽٍ ثٰرتٜنج معُض، أن خفغ مج ًيوٯ إٗض ثټص٩ٌٯ ٨٘ض ثټٍٜ
صٌجؼجس ثټمج٘ز ثټصٍ شرتثٌؿ  ـ  05من  أ٨مجًىمثَضؼصمج٨ٌز ْضرس ثْض٠ٱجٻ ىٌي ثَـض

صٌجؼجس ثټمج٘ز،  12 ِنز، ٰينج نصٍؼً مدجرشر إٗض ثْضرس ثټصٍ ټيج ٠ٱپ من ىٌي ثَـض
ٌش٩مونج ِنز، أي  أننج ٴٙو 12إٗض  05ٌثټصٍ ًرتثٌؿ ِنً من  ثټصٍؼً مدجرشر نج 

ًثِز . نفٍ ثټٱةز ثٖض٩نٌز  ثټصٍ ًصفٵٶ من لُضټيج ىوٯ ثټو
ٍثنيج من ـجټز : ٨ٌنز ٸٌر ثټعٽؾ.  2ـ  5 ٌأليس ٨ن ٌش٩ٌٯ أـٌجنج خ٩ٌنز ثټّٽّٽز، 

ٱپ، ٰصؽم٪ )ثټٹصٽز  ثټٹصٽز ثټعٽؽٌز ثټصٍ شصوـٌػ من أ٨جيل ثټصُضٻ أٌ ثټؽدجٻ إٗض ثِْض
ٍټ ٍټيج أٌ شٽٲ ـ يج مًَو من ثټعٽؾ ٌَٰهثه ـؽميج ٨رب شوـٌؼيج من ثټعٽؽٌز( ـ

ٱپ. ٌثخصٹجً ىيث ثټن٧ٍ من ثټ٩ٌنجس ىٍ" ثْض٨٘ض إٗض ثِْض ' : ٘جـذ ىيو ثټصّمٌز 
ٍشن' ثټيي ٴومً إٗض ثٖضنجىؾ ٍض ٨ٽم ثَضؼصمج٧ ٨جٿ  ٌشم ش١دٌٵً  1971شٌني ٿ ٍض أمًٌٹج 

ًثِجس ثټصٍ شيصم خجٖض ٍثىٌ ثٖضؽصم٩جس ثٖضفٽٌزٍض ثټو ټيثس ثټصٍ ش٩صمو ٌخج ٕٹُضس ٤ٌ
٥ز. ٍث١ِز آټٌز ثٖضُـض ٍمجشيج خ  (1)"ٍض ؼم٪ م٩ٽ

ٍٿ ىيو ثټ          ٌخنجءشٵ ٨٘ض مج ًٵومً ىيث ثټٱٌه من  ١ًٌٵز ٨٘ض ثلصٌجً ٌٰه م٩ني 
ٌثه  ٻ نٵ١ز خوثًز ټؽم٪ أٰ ٌمنً ٩ًصرب ثټٱٌه ثٌْض ًثِز،  ٧ٍ ثټو ٍمجس شيم مٍٜ م٩ٽ

ٌشفًٍپ ثٖضدفٍط ٻ إٗض ٠ٌٯ هثٻ ٨ن  ثټ٩ٌنز. ٰٵوًر ثټدجـغ ٨٘ض ثٔضٴنج٧  ثٌْض
ٍظني آلًٌن، ىٍ ِمز أِجٌِز شمصجٍ خيج ٨ٌنز ٸٌر ثټعٽؾ، ٰٹپ مدفٍط ًٵدپ  مدف
ٌثه آلًٌن ًفمٽٍن نٱْ  ثٖضٵجخٽز م٪ ثټدجـغ ًمٹن أن ًّجىم ٍض ثِصٵ١جح أٰ
ًثِز ثټدجـغ. ٰمعُض: إىث ٸجنض  ٧ٍ ه َثس ثټصٍ شٕٹپ ٠د٩ٌز مٍٜ ٌثٖضمٌ ثټمٙجبٚ 

ًثس ٧ٍ ثټدفغ ًص٩ٽٶ خجٖضمو ، ٰٽٌْ خئمٹجن ثټدجـغ أن ًوًٷ مؽصم٪ خفعً، مٍٜ
ٌمنً ٩ًٙذ شفوًوىم،  ًثس ًن١ٍٕن ٍض رسًز شجمز،  ٌټٍن ثٖضمو ٸٍن أن ثټيًن ًصنج
ٌټٍ ثِصنو ثټدجـغ إٗض مٌٸَ ثټرش٠ز ټصفوًوىم ٍض ٴجبمز ثِمٌز، َض ًّص١ٌ٪  ـصى 

٧ٍ شف٢ٌ خً ن٧ٍ من ثټسًزثټص٩جمپ م٩يم خييو ثټ١ًٌٵز من من١ٽٶ أن ىي  ث ثٖضٍٜ
ٍثه، ٌٰٽؽأ ثټدجـغ إٗض  ٌثټفّجٌِز...إټن ٍض ثټص٩جمپ م٪ مص٩ج٠ٍ ىيو ثٖض ٌثټمٍٯ، 

                                                           
، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر أساليب البحث العلمي في علم االجتماعطاىر حسو الزيباري:  (1)

 =89، ص 8،9088والتوزيع، بريوت، ط
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ٌثه ثټيًن ًصٙٱٍن خصنجٌٻ  ٍنً إٗض ٌٰه أٌ مؽم٧ٍ من ثْضٰ ٌخ ٌثه ًٵ م٩جًًٰ أٌ إٗض أٰ
ٻ ٌثه آلًٌن من لُضٻ ثٖضدفٍط ثٌْض ٌمنً ًن١ٽٶ خفعً ٨ن أٰ ًثس،   .ثٖضمو

٦ ٨٘ض ثِصموثٿ ىيث ثټن٧ٍ م          ٍٿ ٌمج ًُـض ن ثټ٩ٌنز، أنيج أٔدً خصفٵٌٶ أمنٍ ًٵ
ٌثه ثټ٩ٌنزخً ثټدجـ ٌٴو  غ ټٝد٢ ٨وه م٩ني من أٰ ٍث منجِدني ټٽ١د٩ٌز ثټدفغ.  ٍن ًٹ

ٍثٌٜ٪  ٍظني ٍض خ٩ٞ ثٖض ٍخجس لج٘ز ٍض ثټص٩جمپ م٪ ثٖضدف شن١ٍي ٨٘ض ؼمٽز من ثټ٩ٙ
ٍثٌٜ٪ ممجظٽز ټٹن لٍٯ ثٖضدفٍط من  ٌىنجٷ م ثټصٍ شصّم خجټم١ًٍر أٌ ثټسًز، 

ةٽز ًٱٵوثٔضؼ ٨ٌٍز ٍض ـجَضس ألٌَ جخز ٨٘ض خ٩ٞ ثِْض ٌثٖضٍٜ ٰجټص٩جمپ م٪  ثټوٴز 
ٍثٌٜ٪  ٌثٖضجهي ٨٘ض ثټنّجء أٌ ٨٘ض ثْض٠ٱجٻ، ٩ًصرب من ثٖض ـجَضس معپ: ثټ٩نٲ ثټؽّوي 
ٍظني ټصٵوًم ٸجٰز ثټدٌجنجس  ٌٴوًر ٨٘ض ؼيح ثٖضدف ثټصٍ شص١ٽذ ٔؽج٨ز ٨ٽمٌز 

ٍمجس ثټصٍ شموٿ ثټدفغ.  ٌثٖض٩ٽ
 مج شٵوٿ، ًمٹن أن ن١ٌؿ ٰٹٌر ٍض ىيث ثٔض٠جً مٱجهىج، أن ثټدفغ ٌخنجء ٨٘ض       

ًثِز، ثټصٍ ًمٹن أن ًمٍٛ ٌٰيج ثټدجـغ  ٍثٌٜ٪ ثټو ثَضؼصمج٨ٍ ظٌي من ـٌغ م
ٌظٌي أًٝج من ـ ٌثس ثټصٍ ًّصموميج،  ٌثْضه ٌظٌي من ـٌغ ثٖضنجىؾ  ٌغ ثَضؼصمج٨ٍ، 

ٌأِجټٌذ ثِصموثٿ ثټ٩ٌنز ٌخز ٍض ٨ٽم ٰييو ثْضلرير، ش٩صرب خمعجخز ـ ٠د٩ٌز  ٵپ ثټصؽ
ٌٽز ثټصٍ ًصم من لُضټيج ش٩مٌم ثټنصجبؾ ثټدفعٌز، ٰٵو شمصٽٲ  ٌىٍ ثټٍِ ثَضؼصمج٧، 
ٌثه  ٧ٍ ثٖض ٌأِجټٌذ ثِصموثميج، ـّذ ٠د٩ٌز ثٖضٍٜ ٌشّمٌجشيج  ٍث٧ ثټ٩ٌنجس  أن
جًر ىنج إٗض أن  ٌشؽوً ثٔٔض ٌثْضىوثٯ ثټصٍ ًصٍلجىج ثټدجـغ من خفعً،  ًثِصً،  ه

ٌثىج منجِدز  ثټدجـغ ثَضؼصمج٨ٍ، ټً ثټفٶ ٍض ثلصٌجً ن٧ٍ م٩ني من ثټ٩ٌنجس ثټصٍ ً
٧ٍ مج، ټٹن ًأشٍ خجـغ آلٌ  ټدفعً، ٍثبٌز خ١ٌّز ٍض مٍٜ ٰٵو نّصموٿ ٨ٌنز ٨ٕ

ٌىيث ـّذ ث٨صٵجهي َض  ٻ،  ٧ٍ ټٹن خن٧ٍ ٨ٌنز ممصٽٲ ٨ن ثٌْض ًٌصنجٌٻ نٱْ ثٖضٍٜ
ٍثٌٜ٪ ثټدفغ نٵ١ز ٩ٜٲ ټٽدفغ ثَضؼصمج٨ٍ، ٌإنمج ىٍ ٨دجًر  ًٕٹپ ٍض ٸعري من م
ٌثلصٌجً ٨ٌنز  ٌمنً ٠ًٌٵز ممصٽٱز ٍض ٜد٢  ًثِز ثٖضٌوثنٌز،  ٨ن ًؤًز ممصٽٱز ٍض ثټو

ًثِز.  ألٌَ ټٽو

 : لـجشمز

ٌشفض مّمٌجس ممصٽٱز ټم نص١ٌٳ إټٌيج، ٬ري          ٍث٧ ٸعرير من ثټ٩ٌنجس  شٍؼو أن
ٌثس شمٌػ ٌثٔضرشثٯ ٨٘ض ميٸ ٌخز ثټد١ٌّز ٍض مٌوثن ثټصوًًْ   ،أنً خفٹم ثټصؽ

٥ض أن م٥٩م  صى ثټدجـعنيَـض ًّصمومٍن خ٩ٞ من ثټ٩ٌنجس ثټصٍ شم  ،ثټ١ٽدز ـٌ
ٌثءثس  وَ ثٔضؼ ٌثء ْـض ٌټز ثٔضظ ٌمفج ٌټيج ٍض ىيو ثټًٍٴز ثټدفعٌز، ٰٹجن ثټصو٨ٌم  شنج

ٌثٖضصمعٽز ٍض ثټ٩ٌنز  .ثٖضنيؽٌز ثٖضنصيؽز ٍض ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ 
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ٌثؼ٪:  ٴجبمز ثٖض
ٌثټص٩ٽٌم ثټ٩جيلأـمو ثټم١ٌذ:  .1 ٌثټ١دج٨ز، ، هثً ثٖضٌثټدفغ ثټ٩ٽمٍ  ٌثټصًٍٍ٪  سر ټٽنرش 

هن،   .2003ثًْض

ٍه أـمو ثټم١ٌذ:  .2 ٍٿ ثٔضهثًًزمفم ِٽّٽز  أٍ٘ٻ ثٖضنيؽٌز ثټ٩ٽمٌز ٍض خفٍط ثټ٩ٽ

 .2010ثٖض٩ٌٰز ثٔضهثًًز، مرص، 

ٌثٖضنيؾ ثټ٩ٽمٍمفمو ٨يل مفمو:  .3 ٌخٌز٨ٽم ثَضؼصمج٧   .1986خريٌس،  ، هثً ثټنيٝز ثټ٩

ٌآلٌٌن:  .4 ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌزأِْ ثٖضنيؽٌز ٍض ثټ٩ٌٰٝپ هټٌٍ  ، ممرب ٨ٽم ثؼصمج٧ ثَضشٙجٻ ٽ

ٌثټرتؼمز، َثبٌ، ټٽدفغ   . 2012ؼجم٩ز ٴّن١ٌنز، ثټؽ

ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌزٌٰٝپ هټٌٍ:  .5 ٌشٵنٌجشً ٍض ثټ٩ٽ ، ؼجم٩ز منصًٍي أِْ ثټدفغ 

 .1997ٴّن١ٌنز،

ٌثءثس ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ٨يل أخٍ ٠جـٍن:  .6 َء ثټعجنٍمنجىؾ ٌإؼ ثٖضٹصذ ثټؽجم٩ٍ  ، ثټؽ

 .1998ثټفوًغ، ٗ، 

ٌثبٍ:  .7 ٨ٍ٨ٍجمٌ ٴنوًٽؽٍ، ثًمجن ثټّجم ٌثټن ، هثً ثټٌجًٌٍي ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ثټٹمٍ 

هن،  ٌثټصًٍٍ٪، ثًْض  .2009ثټ٩ٽمٌز ټٽنرش 

ٍثً:  .8 ٌثٔضنّجنٌز٘جټق خن ن ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز  ، ممرب ٨ٽم ثؼصمج٧ مدجها ٍض منيؽٌز ثټ٩ٽ

 ٌ َثبٌثَضشٙجٻ ټٽدفغ   .2012 ثټرتؼمز، ؼجم٩ز ٴّن١ٌنز، ثټؽ

9.  ً ّز ثټؽجم٩ٌز أِجټٌذ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٍض ٨ٽم ثَضؼصمج٧ي: ٠جىٌ ـٍّ ثټًَدج ، ثٖضِؤ

ٌثټصًٍٍ٪، خريٌس، ٟ ٌثټنرش  ًثِجس   .1،2011ټٽو

ٌآلٌٌن:  .10 ٌٴجن ٨دٌوثس  ٌثټص١دٌٵجسى ٌثـپ  ٌثٖض ٍث٨و  ، هثً منيؽٌز ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ. ثټٵ

 .1997ٌثبپ ټٽنرش، ٨مجن، 

ٽصم٢ٌ١، ، ِٽّٽز ؼس ثټصنمٌز، ثٖض٩يو ثټ٩ٌخٍ ټ٠ٌٳ ثٖض٩جًنزِن ثټفجػ:  .11

ٌنٍ أهنجوثټٹًٍض، هس، هٗ.  شجًًن  نٵُض من ثٖضٍٴ٪ ثٔضټٹرت

 ه:19.55. ٨٘ض ثټّج٨ز: 07/10/2016ثټصٙٱق:

http://www.foad8.ufc.dz/cours/Adjoint_statistique/sondage/1/

11.html 
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 مجتمع البحث وأساليب اختيار العينت
 

 بن دعومة د. لبنى

 بويعلم النفس الرت

 2سطوف–جامعة حممد دني دباغني 

 
 مٽمٚ:

َض ٬نى ٨نً ٍض           ٌأِجيس  ٍِٯ نص١ٌٳ ٍض ىيو ثټًٍٴز ثټدفعٌز إٗض ٨نرص ميم 

ٌىٍ ثټ٩ٌنز إ٨وثه ثټدفٍط ثټ٩ٽمٌز ٌثس ثټصمٌػ، أَض  ٍث خفغ مٌوثنٍ  ٌميٸ ُٰض ًمٽ

ٍثء شدنى ٍض نيؽً ثٖضولپ ثټٹمٍ أٌ ث ٍثء ٸجن ثِص١ُض٨ٌج أٌ أِجٌِج، ٌِ ٨ٍٍ من ِ ټن

ٌث أمجٿ ثټدفغ ٨ن  ثلصٌجً ثټ٩ٌنز، ٰٹعريث مج ًٵٲ ثټ١جټذ أٌ ثټدجـغ ثٖضدصوا ـجب

َض ٔٺ أن ٍض ىټٺ  يل،  ٌٸٌٱٌز ثلصٌجًىج من ثٖضؽصم٪ ثْ٘ض  ً٨ٍ ثټ٩ٌنز ثٖضنجِدز ٖضٍٜ

ٍثء من ـٌغ ثټٹم أٌ ثټن٧ٍ ٩ًٌصرب  ق ټنج أخؽوًجس ثَضلصٌجً ِ ٠ٌٴج ٨ٽمٌز شٍٜ

نجِدز من ثټرضًًٌجس ٍض ثنؽجٍ ثټدفٍط ثټ٩ٽمٌز خجټٕٹپ ثټنؽجؿ ٍض ثنصٵجء ثټ٩ٌنز ثٖض

 ثټٙفٌق.

ٍثس ثلصٌجً ثټ٩ٌنزمؽصم٪ ثټدفغ، ثټ٩ٌنز،  :ثټٹٽمجس ثٖضٱصجـٌز ٍث٧ ثټ٩ٌنجس،  ل١ أن

 ـؽم ثټ٩ٌنز.
 

 مٵومز:

ٍٿ          ٌثـپ ثټيجمز ټٽدفغ ًٌٵ ٌثٖض ٍثس  ٩ًصرب ثلصٌجً ثټدجـغ ټٽ٩ٌنز من ثټم١

٧ٍ أٌ ثټ٥جىٌر أٌ  ثټدجـغ ٨جهر خصفوًو ؼميًٍ خفعً أٌ مؽصم٪ خفعً ـّذ ثٖضٍٜ

ًثٌِز ٸدرير ثټفؽم ٍض ثټ٭جټذ، ٰئنً  ثٖضٕٹٽز ثټصٍ ًمصجًىج. ٌٖضج ٸجنض ثٖضؽصم٩جس ثټو

ًثِز ثټ٥جىٌر أٌ ثټفوط ٍض ىټٺ ثٖضؽصم٪ منٱٌهث،  ٍٿ خو ٌثـو أن ًٵ َض ًمٹن ټدجـغ 

ًثٌِز من ىټٺ ثٖضؽصم٪ خفٌغ شمعٽً شم  عٌُض ٘جهٴج.ٌإنمج ًٽؽأ َضلصٌجً ٨ٌنصً ثټو

ٗض          ٍر ثٌْض ٽٍح ثٖضصد٪ ٍض ثلصٌجً ٨ٌنز ثټدفغ، ٰئن ثټم١ ٌخ٭ٞ ثټن٥ٌ ٨ن ثِْض

ٍٿ ثټدجـغ  ٌثه ثټيًن ًٵ ٌثټيي ًٕصمپ ٨٘ض ؼمٌ٪ ثْضٰ شصمعپ ٍض ثلصٌجً مؽصم٪ ثټدفغ، 

ٌىنج ًٵٲ ثټدجـغ أمجٿ أـو ثـصمجټني: ًثِز ثټ٥جىٌر أٌ ثټفوط ټوًيم.   خو
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ٌث٩ِز.أن ًٹٍن ثٖضؽصم٪ ٸدري ثټفؽ - ٌثٌٰز  ٌٴو ً٭١ٍ مّجـز ؼ٭  م 

ًثِز ٨ٽًٌ ٘٭ريث أٌ ـصى  - ٌثء ثټو أٌ أن ًٹٍن ثٖضؽصم٪ ثټيي ًًٌو ثټدجـغ إؼ

ٍه.  نجهً ثټٍؼ

ًثيس  ٌخنجء ٨٘ض ىټٺ، ٰئن ٨٘ض ثټدجـغ ثټيي ًًٌو أن ٩ًمم نصجبؾ خفعً ٨٘ض مؽصم٪ ه

ًثٌِز من مؽصم٪ ٸدري ثټفؽم ـصى ًصمٹن من ش٩مٌم ن صجبؾ مج، أن ًمصجً ٨ٌنصً ثټو

ًثِصً.  (1)ه

 / ٜد٢ ثٖضٱجىٌم:1

ٍظجبٶ( مفوهر شفوًوث  ش٩ًٌٲ مؽصم٪ ثټدفغ:-1-1 ٨ٍز من ثټنجُ )أٌ ثټ "ىٍ مؽم

ٍء ىټٺ، ٰئن  ٌش٩مٌم نصجبؾ ثټدفغ ٨ٽٌيج، ٌٍض ٜ ًثِصيج  ٌثٜفج، ًٌيصم ثټدجـغ خو

ٌثًٜ" ٌأ٬ يل ًصفوه خ١د٩ٌز ثټدفغ  ٩ًٌٌٯ أًٝج ٨٘ض أنً: "مؽم٧ٍ ، ثٖضؽصم٪ ثْ٘ض

٨ٍز من ثٖضفوهثس"ٸپ ثټفجَضس  ٩ًٌٌٯ ِجمٍ مفمو مٽفم  .(2)ثټصٍ شص١جخٶ ٍض مؽم

ًثِصيج ثټدجـغ" ٍٿ خو  .(3)مؽصم٪ ثټدفغ ٨٘ض أنً: "ؼمٌ٪ ثٖضٱٌهثس ثټ٥جىٌر ثټصٍ ًٵ
 

ٌثِصنجهث إٗض مج ِدٶ ًمٹن ش٩ًٌٲ مؽصم٪ ثټدفغ ٨٘ض أنً: " ٸپ ثٖضٱٌهثس          

ٍثء ٸجنض خرشًز أٌ  ًثِصيج ِ مجهًز خرشٟ ثٔرتثٸيج ٍض ثټصٍ ًيصم ثټدجـغ خو

ٌثٛ ثټدفغ، ٌأ٬ ٌشصفوه ـّذ ٠د٩ٌز  ٨ٍز من ثټمٙجبٚ،  خيوٯ ش٩مٌم  مؽم

 .(4)ثټنصجبؾ ٨ٽٌيج"

 1-2-ش٩ًٌٲ ثټ٩ٌنز:

پ ثٖض٩نٍ خجټدفغ،  وثس ثٖضؽصم٪ ثْ٘ض َءث من ـٌ ٍىػ ًٕمپ ؼجندج أٌ ؼ ثټ٩ٌنز ىٍ نم

َء ٍىػ أٌ ثټؽ ٌىيث ثټنم ً٭نٍ ثټدجـغ  شٹٍن ممعٽز ټً، خفٌغ شفمپ ٘ٱجشً ثٖضٕرتٸز، 

                                                           

(،دار ادلسرية للنشر والتوزيع والطباعة، 8،)طمناىج البحث في التربية وعلم النفس.سامي زلمد ملحم: 8
 .@98، ص9000عمان، األردن، 

(، دار النشر للجامعات، 8،)طمنهجيات البحث العلمي في التربية وعلم النفسمحدي أبو الفتوح عطيفة: . 9
 .:<9، ص9089القاىرة، مصر،

(، بًتا 8ترمجة: ليلى الطويل،)ط ،طرائق البحث في العلوم االجتماعية. شافا فرانكفورت ودافيد نامشياز: :
 .=?8ص ،;900سوريا،  للنشر والتوزيع، دمشق،
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پ ٌهثس ثٖضؽصم٪ ثْ٘ض ٌمٱ وثس  ًثِز ٸپ ـٌ ٌش٩ٌٯ ثټ٩ٌنز ٨٘ض أنيج: "٨دجًر  .(1)٨ن ه

ٌثء  ًثِز ًصم ثلصٌجًىج خ١ًٌٵز م٩ٌنز ٌإؼ َبٌز من مؽصم٪ ثټو ٨ٍز ؼ ٨ن مؽم

ًثِز  ٌش٩مٌميج ٨٘ض ٸجمپ مؽصم٪ ثټو ٌمن ظم ثِصموثٿ شٽٺ ثټنصجبؾ  ًثِز ٨ٽٌيج،  ثټو

يل".  (2)ثْ٘ض
 
 ثټ٩ٌنجس: / أِدجح ثِصموثٿ2

ًثِز ٨٘ض ثٖضؽصم٪ ٸٹپ  ٌثء ثټو دجح شمن٪ ثټدجـغ من إؼ ٨ٍز من ثِْض ىنجٷ مؽم

 ثټنٵجٟ ثټصجټٌز: نٍؼَىج ٍض

ٍٴض -2-1 ٌثټؽيو ٠ٌٍٻ ثټ ًثِز ًٵ٪ ٨٘ض مّجـز  :ثټصٹٽٱز  ٰٵو ًٹٍن مؽصم٪ ثټو

ٌثٌٰز ٸدرير، ممج ١ًٌٝ ثټدجـغ ټٽصنٵپ مّجٰجس ٠ًٍٽز ټٱفٚ ٨نجرص ثٖضؽصم٪،  ؼ٭

ٌٴصج ٠ًٍُضممج ًٹٽٲ مجَض ٌمن   ٌؼيوث ٌ ًثِز ٨٘ض ٨ٌنز ممعٽز  ٌثء ثټو ټيټٺ ًمٹن إؼ

 ظمز ش٩مٌم ثټنصجبؾ.

ٌثټوٴز -2-2 ٌثٔضرشثٯ  ًثِز ًؤهي إٗض ٩ٜٲ  :٩ٜٲ ثټٌٴجخز  إن ٸرب مؽصم٪ ثټو

جٰز إٗض أن  ٌثټٌٴجخز ٍض ؼم٪ ثټدٌجنجس، ټص٩وه ثټ٩جمٽني ٨٘ض ؼم٩يج، خجٜٔض ثټٝد٢ 

ٌٴصج ٠ ٠ًٌٵز ًثِز،  ًٍُضثٖضّق ثټٕجمپ شّص٭ٌٳ  ٰصفوط ش٭ريثس ٨٘ض مؽصم٪ ثټو

ٌٴصج  ٌثټصٍ شّص٭ٌٳ  ًثِز ٨٘ض ِٹجن خٽو ٸدري معپ ثټينو أٌ ثټٙني،  ٸمج ټٍ ٸجنض ثټو

ًثِز. ٌٍٰجس ممج ًؤظٌ ٨٘ض نصجبؾ ثټو ٌثټ َضهثس   ٠ًٍُض شفوط لُضټً ثټٹعري من ثټ

٩ٰنومج شٹٍن ٨نجرص ثٖضؽصم٪ مصؽجنّز خٕٹپ شجٿ، ٰئن  :ثټصؽجنْ ثټصجٿ -2-3

ًثِز ٨٘ض ٸجمپ ثٖضؽصم٪ أٌ نٱ ٍثء أؼًٌض ثټو ْ ثټنصجبؾ ًمٹن ثټفٍٙٻ ٨ٽٌيج ِ

ًر  ٍث ًثِز ٨٘ض مجهر ٸٌمجًٌز خرتٸٌَ م٩ني ٖضمصربثس ٌ ٌثء ثټو َثء منً، ٩ٰنو إؼ أؼ

َء من ثٖضجهر ْضن ثٖضجهر مصؽجنّز. ٌخز ٨٘ض ؼ ٌثء ثټصؽ  ثټرتخٌز ًٹٱٍ إؼ

ٌز منصؾ م٩ني  ٖض٩ٌٰز: شٽٲ ثټ٩نجرص نصٌؽز ألي ثٖضٕجىوثس ٨ٽٌيج -2-4 موَ ُ٘ـض

ٌثٖض٩جًنز.  من ثٖض٩ٽدجس، َض ٩ًٵپ ٰصق ؼمٌ٪ ثټ٩ٽذ ټٽٱفٚ 
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ًثِز -2-5 ًثِز ثلصدجً : ٨وٿ إمٹجنٌز ـرص مؽصم٪ ثټو ٧ٍ ثټو ٰئىث ٸجن مٍٜ

ٌثټيًن  ٩ٰجټٌز ٨ُضػ م٩ني ؼوًو ٖضٌٛ ثټس٠جن، ُٰض ًمٹن ـرص ؼمٌ٪ ثٖضٙجخني 

 ٌِٙجخٍن خجٖضٌٛ مّصٵدُض.

ٌخز -2-6 ًثِز ٠ًٌٵز ؼوًور ټص٩ٽٌم مدفغ مج، : ـّجٌِز ثټصؽ ٧ٍ ثټو إىث ٸجن مٍٜ

ٌمن  ُٰض ٩ًٵپ ش١دٌٶ ثټ١ًٌٵز ثټؽوًور ٨٘ض ؼمٌ٪ ثټ١ٽدز ٴدپ ثټصأٸو من ٩ٰجټٌصيج، 

ٌثً  ٍء ثټنصجبؾ ًصم ثشمجى ثټٵ ٌخز ٨٘ض ٨ٌنز من ثټ١ٽدز، ٌٍض ٜ ثٖضن١ٵٍ أن شؽٌَ ثټصؽ

 .(1)ثٖضنجِذ خٕأنيج
 
ٍثس ثلصٌجً ٨ٌنز ثټدفغ: 3  / ل١

ًثِزش-3-1 يل ټٽو  :فوًو ثٖضؽصم٪ ثْ٘ض

٨ٍز من ثټدجـعني، ٍض ىيو ثٖضٌـٽز ش٩ًٌٲ            ـٌغ ١ًٽذ من ثټدجـغ، أٌ مؽم

ٌهٴٌٵج. ٌثٜفج  جٌِز، شفوًوث  ٍنجشً ثِْض ٌمٹ يل  ًثه  (2)ٌشفوًو ثٖضؽصم٪ ثْ٘ض ٰئن أ

ًثِز مٕٹُضس ٠ٽدز ثټؽجم٩ز معُض، أٌ مٕٹُضس شُضمٌي ثټ١ًٍ  ثټدجـغ معُض ه

َض، ٰيپ ىم ؼمٌ٪  ثټعجنٍي، ٰئن يل أ ٨ٽًٌ أن ًفوه ٩ًٌٌٯ مؽصم٪ ثټدفغ ثْ٘ض

ٌنٱْ  ثټ١ٽدز خؽجم٩جس ثټ٠ٍن، أٿ ىم ؼمٌ٪ ثټ١ٽدز خٹٽٌجس ثټؽجم٩ز ٍض ٴ١ٌ م٩ني؟ 

ّجس ألٌَ ظٵجٌٰز أٌ  ثټفجٻ خجټنّدز ټٽصُضمٌي ٍض ثټ١ًٍ ثټعجنٍي، أٌ أًز مِؤ

 لومجشٌز أٌ إنصجؼٌز...ثټن. 

ٌثه ثٖضؽصم٪ش-3-2  : ٕمٌٚ أٰ

ٍهًن             ٌثه ثٖضٍؼ ٍثبم خأِمجء ؼمٌ٪ ثْضٰ ٌىنج ٩ًمو ثټدجـغ إٗض شيٌةز ٌإ٨وثه ٴ

ٌثټٹٽٌجس ثٖض٩نٌز  ًثِز، ٸأن شٹٍن خأِمجء ٠ٽدز ثټؽجم٩جس  پ ټٽو ٍض ثٖضؽصم٪ ثْ٘ض

ًثس ثٖض٩نٌز  ٍث ٌثټٍ ٌثټص٩ٽٌم ثټ٩جيل،  ًثس ثټرتخٌز  ٍث ًثِز، أٌ ٩ًمو إٗض ِؽُضس ٌ خجټو

مج ٍثبم ثِْض وثس ثْضلٌَ، ٔض٨وثه ٴ ٌثٍض ـٌ ٌثټصٍ ش٩ٹْ خٕٹپ ٸجٍض ٌ ٍخز،  ء ثٖض١ٽ

ٍخز منً. ٌثلصٌجً ثټ٩ٌنجس ثٖض١ٽ ًثِصً،  پ ثٖض١ٽٍح ه  ثٖضؽصم٪ ثْ٘ض
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ٌشفوًو ن٧ٍ ثټ٩ٌنز-3-3  : ثلصٌجً 

صدٌجن ٨٘ض            ٌثټيي ٧ٌٍٍِ ثَِض ٍىػ ثٖض١ٽٍح ټدفعً  ٌٍض ىيو ثٖضٌـٽز ًنصٵٍ ثټنم

ٌثهو.  أٰ

وثس ٍض ثټ٩ٌنزشفوًو ثټ٩وه ثٖض١ٽٍح من ثْض -3-4 ٌثه أٌ ثټـٍ ٰ: 

ٌثٖضجهًز          ٍٴض ثٖضصجؿ ټٽدفغ ٌإمٹجنٌز ثټدجـغ ثټ٩ٽمٌز  ٌىنج ًصأظٌ ٨وه ثټ٩ٌنز خجټ

ٍثو ٌمّص ٍخز ٍض ثټدفغ   .(1)ٌهًؼز ثټوٴز ثٖض١ٽ
 

 ٍث٧ ثټ٩ٌنجس:ــ/ أن4

ٌىٍ أِٽٍح ثټ٩ٌنز            ٻ،  ٍخني، ثٌْض ٌشص٧ٍٍ إٗض أِٽ ٍث٧ ثټ٩ٌنجس،  شص٩وه أن

ٍثبٌ ٍٴٲ ثلصٌجً أِٽٍح ثټ٩ٕ ٍثبٌز. ًٌص ٌىٍ أِٽٍح ثټ٩ٌنز ٬ري ثټ٩ٕ ٌثټعجنٍ،  ز، 

ٌٌٰمج ًيل ٨ٌٛ  ٌمنيؽً ثٖضّصموٿ.  ٌأىوثًٰ،  ٍثن ثټدفغ،  ثټ٩ٌنز ثٖضنجِذ ٨٘ض ٨ن

ٍث٧ ثټ٩ٌنجس:   مٱٙپ ٨ن أن

ٍثبٌز-/4-1  :أِٽٍح ثټ٩ٌنز ثټ٩ٕ

ٌٰٶ ثټٙوٰزـٌغ ًصم ثَضلصٌجً ثټ٩ٕ          ٌٰٶ رشٟ مفوه َض  ټوَ ٸپ خفٌغ  ٍثبٍ 

يل ثټٱٌ٘ز ثٖضٹجٰةز ْضي ٌٰه آلٌ ٍض أن ًصم ثلصٌجًو  ٌثه ثٖضؽصم٪ ثْ٘ض ٌٰه من أٰ

ٌىنجٷ ٨ور أٔٹجٻ ټٽ٩ٌنز  ټٽ٩ٌنز هٌن أي شفٌَ أٌ شولپ من ٴدپ ثټدجـغ. 

ٍثبٌز:  ثټ٩ٕ

ٍثبٌز ثټد١ٌّز-4-1-1  :ثټ٩ٌنز ثټ٩ٕ

ٌٍٰ رش٠ني أِجِني ىمج:  ٍثبٌز ثټد١ٌّز ٍض ـجٻ ش  خفٌغ شمصجً ثټ٩ٌنز ثټ٩ٕ

ٌٰني. يل م٩ٌ ٌثه ثٖضؽصم٪ ثْ٘ض  ـ أن ًٹٍن ؼمٌ٪ أٰ

ٌثه. ٌٍض معپ ىيو ثټفجټز، ٩ًمو  ـ أن ًٹٍن ىنجٷ شؽجنْ خني ىؤَضء ثْضٰ

جټٌذ  ٌثـو أٌ أٸعٌ من ثِْض ٌٰٶ  ٍثبٌز خ١ٌّز  ثټدجـغ إٗض ثلصٌجً ٨ٌنز ٨ٕ

 ثټصجټٌز:

  ٴجٿ ٍض ٪ ثًْض يل ٌٌٜ ٌثه ثٖضؽصم٪ ثْ٘ض ثټٵ٨ٌز: ـٌغ ًصم شٌٴٌم أٰ

 ٌ ٴجٿ ـصى شّصٹمپ ثټ٩وه ثټمجٗ ٘نوٌٳ لجٗ،  ًصم ِفذ ثًْض

 ټٽ٩ٌنز.
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  ٌىٍ ٨دجًر ٨ن ؼوثٌٻ ًٍؼو خيج أًٴجٿ ٍثبٌز:  ٴجٿ ثټ٩ٕ ثًْض

ٍهًز أٌ  ٴجٿ ثټ٩م ٍثبٌز ٸعرير ًمصجً ثټدجـغ منيج ِٽّٽز من ثًْض ٕ٨

ٌثه ثټيًن ټيم نٱْ  يل ثْضٰ ثْضٰٵٌز، ظم ًمصجً من ثٖضؽصم٪ ثْ٘ض

ٴجٿ ٴجٿ ثټصٍ ثلرتنجىج من ؼوٌٻ ثًْض ٍثبٌز، ًٌٹٍن ىؤَضء  ثًْض ثټ٩ٕ

ٌثه ىم ثټ٩ٌنز ثٖضمصجًر  .(1)ثْضٰ

 ثټ٩ٌنز ثٖضنص٥مز:-4-1-2

يل ظم ١٩ًى ٸپ  ًثِز ثْ٘ض ٍض ىيث ثټن٧ٍ من ثټ٩ٌنجس ًصم ـرص ٨نجرص مؽصم٪ ثټو

ٌثه ثټ٩ٌنز  يل ٨٘ض ٨وه أٰ ٨نرص ًٴمج مصّٽُّض، ظم ًٵّم ٨وه ٨نجرص ثٖضؽصم٪ ثْ٘ض

ٍخز ٌٰنصؾ ًٴم م٩ني ىٍ ثټٱج٘پ خ ني ٸپ مٱٌهر ًصم ثلصٌجًىج ٍض ثټ٩ٌنز ثٖض١ٽ

ٍثبٍ ٜمن ثټٌٴم ثټيي شم ـّجخً  ٌثٖضٱٌهر ثټصٍ شٽٌيج، خ٩و ىټٺ ًصم ثلصٌجً ًٴم ٨ٕ

ٍر ثټّجخٵز ٍض ٴجٿ ثٖضصّٽّٽز ثټصٍ شٱٙپ  ثټم١ ٌثه ثټ٩ٌنز ىم أ٘فجح ثًْض ًٌٹٍن أٰ

ٌثټرتشٌذ ثټيي ًٽًٌ ٍثبٍ ثٖضمصجً   .(2)خني ثټٌٴم ثټ٩ٕ

ٌفٍ ٌىٍ 3000ټ٩وه ثټٹيل ټٽمؽصم٪ ىٍ): إىث ٸجن ثمعجٻ شٍٜ ( ٠جټذ ٠ٌجټدز معُض، 

ٍخز ىٍ) ٌٸجنض ثټ٩ٌنز ثٖض١ٽ ( ٠جټذ ٠ٌجټدز 150ًٴم ًمعپ ٨وه ثټ١ٽدز ٍض ٸٽٌز مج 

ٽٌز ټٽمؽصم٪ ٨٘ض ثټٕٹپ ثټصجيل: وثس ثټٹٽٌز ثْ٘ض  ٰٵ٢، ٌٰٹٍن شًٍٍ٪ ثټـٍ
    

   
 =20 

ٻ ټٽ٩ٌ          جُ ٰئنً ًصفوه ثټٌٴم ثٌْض ٻ، خفٌغ ٨ٌ٘ض ىيث ثِْض نز أي ثِم ثټ١جټذ ثٌْض

ٌټٌٹن ثټ١جټذ ًٴم)20ًٹٍن ثٴپ من ثټٌٴم) ( معُض، ظم ًدوأ ثټدجـغ خصًٍٍ٪ 3(، 

ٌخجټٕٹپ ثټصجيل: مجء،   ثټ٩ٌنز ٨٘ض خٵٌز ثِْض

 

ٌثټٌٴم ثټعج3أٌٻ ًٴم ىٍ) ٌثټعجټغ ىٍ )23=20+3نٍ ىٍ)(،  (، 63ظم) (43(، 

ٌىٹيث ـصى نٙپ إٗض آلٌ ًٴم،103(، ٌ)83ٌ) ( 2983ٌثټيي ٌِٹٍن) (،...إټن، 

ٴجٿ ثټصٍ ـٙٽنج 150أي ثټٌٴم ثټيي ًٹٍن شّٽّٽً) (، أي أنً ٨نومج نؽم٪ ٨وه ثًْض

ٻ) ٌثنصيجء خجټٌٴم)٨3ٽٌيج ثخصوثء من ثټٌٴم ثٌْض (ًٹٍن مؽم٧ٍ ثټ٩ٌنز ثټصٍ 2983( 

ٌخٕٹپ من٥م ىٍ) ٌمن ىيث ثٖضن١ٽٶ ٰئننج أ١٨ٌنج ٌٰ٘ز 150ـٙٽنج ٨ٽٌيج،  ( ثِم، 

                                                           

1 .999بق، ص مرجع سا، سامي زلمد ملحم   
 .0@مرجع سابق، ص ، زلمد عبيدات وآخرون (2)



270 

ٌثه ثٖض ٨ًٍ)ټٹپ ٌٰه من أٰ ٍث 3000ؽصم٪، ثٖضصمعپ خمج مؽم ٍن ( ٠جټذ ٠ٌجټدز، أن ًٹ

٨ٌجهٻ، إٗض ـو مٵدٍٻ ٍض ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٌخٕٹپ من٥م  ٌثه ثټ٩ٌنز،   . (1)ٜمن أٰ

ٍثبٌز ثټ١دٵٌز:-4-1-3  ثټ٩ٌنز ثټ٩ٕ

ٍثس ىٍ:           ٍثس ثلصٌجً ىيث ثټن٧ٍ من ثټ٩ٌنجس ٍض ٨ور ل١  شنفرص ل١

يل إٗض ٠ - ًثِز ثْ٘ض دٵجس أٌ مؽصم٩جس ٘٭رير شٵٌّم مؽصم٪ ثټو

 ٬ري مصوثلٽز.

ٌخمج ًصنجِذ م٪ ٨وهىج  - ٌثه ثټ٩ٌنز من ٸپ ٠دٵز  شفوًو نّدز أٰ

 ثټٹيل.

ٌثه ثټ٩ٌنز من ٸپ ٠دٵز. - ٍثبٍ ْضٰ  ثلصٌجً ٨ٕ

ٌثه مؽصم٪ مج  ٌثټدجٴٍ إنجط  500نّمز منيم  1150معجٻ: إىث ٸجن ٨وه أٰ ىٸًٍ 

ٍثس أ٨ُضو نّمز. ټصفٵٌٶ ى 90ٌأًهنج ثلصٌجً ٨ٌنز ٠دٵٌز ـؽميج  ټٺ ن١دٶ ثټم١

 ٸمج ًيل:

ٌثټعجنٌز إنجط. - ٗض ىٸًٍ  ًثِز إٗض ٠دٵصني ثٌْض  نٵّم مؽصم٪ ثټو

ٌٰٶ ثټٵجنٍن ثټصجيل: - ٌثه ثټ٩ٌنز من ٠دٵز ثټيٸًٍ  ٍٿ خصفوًو ٨وه أٰ  نٵ

  

  
 

 

 
 

 خفٌغ:

٨وه ثټيٸًٍ          

٨وه ثٔضنجط          

 ـؽم ثټ٩ٌنز         

N       ٪يل ـؽم ثٖضؽصم  ثْ٘ض

  
  

   
 

  

        
 

   
      

       
 

 
 ٔمٙج، أمج ـؽم ٨ٌنز ثٔضنجط ٌٰٹٍن: 40ٌخجټصجيل ًٹٍن ـؽم ٨ٌنز ثټيٸًٍ 
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ٍث٧ ثټّجخٵز من ثټ٩ٌنجس خأنيج أٸعٌ هٴز  خٕٹپ ٨جٿ شمصجٍ ثټ٩ٌنز ثټ١دٵٌز ٨ن ثْضن

ًثِز إٗض ؼجنذ إمٹجنٌز ثِص٩ ًنز خني ٌأٸعٌ شمعٌُض ٖضؽصم٪ ثټو مجټيج ٍض ـجټز ثٖضٵج

 .(1)مؽصم٩جس أٌ ٠دٵجس ممصٽٱز

ٍهًز: -4-1-4  ثټ٩ٌنز ثټ٩نٵ

وثس ثټ٩ٌنز ٍض معپ ىيث ثټن٧ٍ من ثټ٩ٌنجس ٸدرير ثټٕدً خجټ٩نجٴٌو ثټصٍ  شٹٍن ـٌ

ًخز مٹجنٌج أٌ ٍمجنٌج ظم ًؽٌي ثلصٌجً ٨وه م٩ني من  وثس ٠د٩ٌٌز مصٵج شٹٍن ـٌ

ٌى ٍه  ور م٩ٌجًًز أٌ ٨نٵ ٌثه ٸپ ـٌ ٍهي.أٰ ٽٍح ثټد٢ٌّ أٌ ثټ٩نٵ ٌٰٶ ثِْض معجٻ:  ټٺ 

ٍهًز شٹٍن ٌٰيج أـٌجء  ًثِز م٩وٻ هلپ ثْضرسر ٍض موًنز مج، ٰئننج نمصجً ٨ٌنز ٨نٵ ټو

ًثس نمصجً من ٸپ  ٨ٍز من ثټ٩مج ثٖضوًنز خمعجخز ٨نجٴٌو ظم نٵّم ٸپ ـٍ إٗض مؽم

ٌنوًُ نٹٍن  ٌخيټٺ هلپ ثْضرس ثٖضٵٌمز ٍض ىيو ثټٕٵٶ منيج ٨وهث م٩ٌنج من ثټٕٵٶ 

ٍهًز ٨٘ض مٌـٽصني  .(2)ٴو ـٙٽنج ٨٘ض ٨ٌنز ٨نٵ

ٍثبٌز:-/4-2  أِٽٍح ثټ٩ٌنز ٬ري ثټ٩ٕ

ٌٰٵج ټٓضِْ  ٌىٍ ثټ٩ٌنجس ثټصٍ          َض شصم  ٍثبٍ،  ًصم ثلصٌجًىج خٕٹپ ٬ري ٨ٕ

ٌم٩جًري م٩ٌنز ٩ًٝيج  ٌثس  ٌشٵوً  ْ ٌٰٵج ِْض صمجټٌز ثٖضمصٽٱز، ٌإنمج شصم  ثَـض

ٌٌٰيج ًصولپ ثټدجـغ ٍض  ٌمن َض ًمصجً من ثټدجـغ،  ٌشٵوًٌ من ًمصجً  ثلصٌجً ثټ٩ٌنز 

ٌمن ٨ٌٍح ىيث ثټن٧ٍ من ثټ٩ٌنجس ىٍ ثـصمجٻ شفٌَ  يل،  ٌثه مؽصم٪ ثټدفغ ثْ٘ض أٰ

ٍث٧ ىيو ثټ٩ٌنجس: (3)ثټدجـغ ٍض ثَضلصٌجً  ٌمن أخٌٍ أن

 ثټ٩ٌنز ثټٙوٌٰز: -4-2-1

صٌجً ٨وه من ًٌٹٍن ثَضلصٌجً ٍض ىيث ثټن٧ٍ من ثټ٩ٌنجس ِيُض، إى ٩ًمو ثټدجـغ إٗض ثل

ٌخٕـٹپ  ٌثه ثټيًن ًّص١ٌ٪ ثټ٩عًٍ ٨ٽٌيم ٍض مٹجن مج، ٌٍض ٰرتر ٍمنٌز مفـوهر،  ثْضٰ

٨ٌيض أي ٨ن ٠ًٌٶ ثټٙوٰز، ٸأن ًيىذ ثټدجـغ إٗض مٹصدز من ثٖضٹصدجس أٌ موًِز 

صدٌجن ٨٘ض من  من ثٖضوثًُ أٌ ٸٽٌز من ثټٹٽٌجس، ثټصٍ ًص٩ٽٶ ثټدفغ خيج، ظم ٧ًٍٍ ثَِض
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ٍهًن أمجمً.  ٌثىم مٍؼ ٌٴو ١ًٌٝ ثټ٩وًو من ثټدجـعني ثلصٌـجً ىـيث ثټنـ٧ٍ مـن ً

ًثس  ٌمـرب ز أِدجح  ٍٴض ثټيي ټوًً مفوه، أٌ ًْض ٍټز ثِصموثميج، أٌ ْضن ثټ ثټ٩ٌنز ټّي

ٌميمج ًٹن من أمٌ ٰئن من أىم ِٽدٌجس ىيث ثټن٧ٍ من ثټ٩ٌنجس ىٍ أنيج ٴـو  ألٌَ، 

يل شمعٌُض ٘جهٴجَض ش أٌ ٨وٿ شؽجنْ ٍض  لج٘ز إىث ٸجن ىنجٷ شدجًن معپ ثٖضؽصم٪ ثْ٘ض

يل ًثِصيج ٍض ثٖضؽصم٪ ثْ٘ض ٍثٗ ثٖض١ٽٍح ه  .(1)ثټم

ثټ٩ٌنز ثټفٌٙٙز: -4-2-2  

ٗض ٍض           ٌثـپ ثٌْض شٕدً ثټ٩ٌنجس ثټفٌٙٙز ثټ٩ٌنجس ثټ١دٵٌز من ـٌغ ثٖض

يل إٗض ٰةجس أٌ رشثبق ٜمن م٩ٌجً  ًثِز ثْ٘ض ثټصفوًو، ـٌغ ًصم شٵٌّم مؽصم٪ ثټو

ټ٩وه ثٖض١ٽٍح من ٸپ رشًفز خٕٹپ ًصُضءٿ ٤ٌٌٌٯ م٩ني ظم ًصم خ٩و ىټٺ ثلصٌجً ث

ٌشمصٽٲ ٨ن ثټ٩ٌنز ثټ١دٵٌز ٍض أن ثټ٩ٌنز ثټفٌٙٙز ًصولپ ثټدجـغ ٍض (2)ثټدجـغ .

ٌثه ثټ٩ٌنز.  ٌثه ثټ٩ٌنز، خٌنمج ٍض ثټ٩ٌنز ثټ١دٵٌز َض ًصولپ م١ٽٵجً ٍض ثلصٌجً أٰ  ثلصٌجً أٰ

 ثټ٩ٌنز ثټ٭ٌٌٜز: -4-2-3

ټن٧ٍ من ثټ٩ٌنجس ٨٘ض أِجُ ـٌ، من ٴدپ ثټدجـغ ًٌٹٍن ثَضلصٌجً ٍض ىيث ث         

ًثِز  ًثِز أٌ أىوثٯ ثټو ّذ ٠د٩ٌز خفعً، خفٌغ ًفٵٶ ىيث ثَضلصٌجً ىوٯ ثټو ـٌ

ٍخز معجٻ ىټٺ:  ثٖض١ٽ

  ثلصٌجً ثټ١ٽدز ثټيًن شٹٍن م٩وَضشيم ٍض ثَضمصفجن ثټنيجبٍ ؼٌوث ؼوث ٰمج

ٍثمپ ثټصٍ شؤهي إٗض ثټ ًثِز ىٍ م٩ٌٰز ثټ٩ صٱٍٳ ٍٰٳ ٰٵ٢، ْضن ىوٯ ثټو

 ٨نو ىيث ثټن٧ٍ من ثټ١ٽدز معُض.

  هٌن ٬ريىم  ٰٵ٢ ٸرشًفز ثؼصمج٨ٌز ٍض من١ٵز مجثلصٌجً ثٖضصٵج٨وًن

ٍنيج، ْضن  ٌثټٹصذ ثټصٍ ًفصجؼ ٌثبٌز  ٌټز م٩ٌٰز ثشؽجىجشيم ثټٵ ٌمفج

٠د٩ٌز ثټدفغ شص٩ٽٶ خجٖضصٵج٨وًن هٌن ٬ريىم من رشثبق ثٖضؽصم٪ 

.  ثْضلٌَ

  ٍ  .(3)مٍ منص٥مثلصٌجً ثټيًن ًٵٌؤٌن ؼًٌور مج خٕٹپ ً
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ٌر ثټعٽؽٌز:-4-2-4  ٨ٌنز ثټٹ

ٌخنجء ٨٘ض مج ًٵومً ىيث ثټٱٌه من         ٍٿ ىيو ثټ١ًٌٵز ٨٘ض ثلصٌجً ٌٰه م٩ني  شٵ

ًثِز ثټدجـغ، ًٵًٌ ثټدجـغ من ىٍ ثټٕمٚ ثټعجنٍ ثټيي  ٧ٍ ه ٍمجس شيم مٍٜ م٩ٽ

ٍخز. ټيټٺ ِمٌض خ٩ٌنز ٌثٖضٕجىوثس ثٖض١ٽ ٍمجس  صٹمجٻ ثٖض٩ٽ ٍٿ خجلصٌجًو َِض  ٌِٵ

ٍټيج ثټصٹعٌٲ َضٸصمجٻ  ٻ ثټنٵ١ز ثټصٍ ٌِدوأ ـ ثټٹٌر ثټعٽؽٌز ـٌغ ٩ًصرب ثټٱٌه ثٌْض

 .(1)ثټٹٌر أي ثٸصمجٻ ثټ٩ٌنز

 ٩ٌنز:ـم ثټــ/  ـؽ5

ٌثَضلصٙجٌٍ٘ن ٍض مؽجٻ ثټدفغ ٨٘ض أن ـؽم ٨ٌنز ثټدفغ            ًٕري ثټدجـعٍن 

ٍٴٲ ٨٘ض:  ًص

 ثټ٭ٌٛ من ثټدفغ. -

ٍثىٌ ثٖضمصٽٱز ٍض ٴ١ج -  ٨جس مؽصم٪ ثټدفغ.موَ شدجًن ثټ٥

 هًؼز ثټصٹجټٌٲ. -

ٍخز ٍض ثټدفغ.  -  هًؼز ثټوٴز ثٖض١ٽ

ٌثْضلٙجبٌٍن ٍض شفوًو           ٩يج ثټدجـعٍن  ٌخجټ٬ٌم من ىيو ثټرشٌٟ ثټصٍ ٌٜ

ٍث ـوث م٩ٌنج ٨٘ض أِجُ ٨ٽمٍ أٌ إـٙجبٍ ًفوه  ـؽم ثټ٩ٌنز، إَض أنيم ټم ٩ًٝ

 ثټفؽم ثٖضنجِذ ټٽ٩ٌنز.

ًنز خيج؟ٰمج ىٍ ثټفؽم ثٖضنجِذ ټ٩ٌنز ثټد  فغ ثټصٍ ًمٹنٺ ثٖضٵج

فً ثټؽوٌٻ  ًثٌِز ٸمج ًٍٜ ٌثه ثټ٩ٌنز ثټو ًٵرتؿ ٨وهث من ثٖضن٥ًٌن أن ًٹٍن ٨وه أٰ

 ثټصجيل:

ٌثه ثټ٩ٌنز ثٖضنجِذ ـّذ أِٽٍح ثټدفغ01ؼوٌٻ ًٴم)  .(2)( ًدني ٨وه أٰ

ًثٌِز أِٽٍح ثټدفغ ٌثه ثټ٩ٌنز ثټو  ٨وه أٰ

شدج٠ٌز ًثِجس ثًَض  ٌٰهث ٨٘ض ثْضٴپ 30 - ثټو

ًث ٨ٍـجس ثټصؽًٌدٌـز  15 - ِجس ثټصؽًٌدٌزثټو ٨ٍز من ثٖضؽم ٌٰهث ٍض ٸپ مؽم

ًثٌِز ٸٽمج  ٌثه ثټ٩ٌنز ثټو ٍثه ٨وه أٰ ٌثټٝجخ١ز، ٌٸٽمج 

ًثِز.  ٸجن أٸعٌ ٘وٴج ٍض نصجبؾ ثټو
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ٱٌز ًثِجس ثټٍ٘  ٪ من مؽصم٪ ٘٭ري نّدٌج )خٝ٪ مةجس(.20 - ثټو

 ٪ ٖضؽصم٪ ٸدري )خ٩ٝز آَضٯ(.10 -

 (.٪ ٖضؽصم٪ ٸدري ؼوث )٨رشثس ثِضَضٯ5 -

 

رتٔـجه خيـج  UmaSekaran(1992ٌٴو أًٌه )         ثټنٵجٟ ثټصجټٌز ثټصٍ ًمٹن ثَِض

 من أؼپ شفوًو ـؽم ثټ٩ٌنز ثٖض١ٽٍح:

ٍث٧  500إٗض  30أن ـؽم ثټ٩ٌنز ثټيي ًرتثٌؿ خني  أـ مٱٌهر ٩ًو مُضبمـج ٖض٥٩ـم أنـ

 ثْضخفجط.

يل إٗض ٠دٵج ح ـ س معپ: ىٸًٍ ٨نو ثِصموثٿ ثټ٩ٌنز ثټ١دٵٌز أي شٵٌّم ثٖضؽصم٪ ثْ٘ض

ٌشؽجًي...ثټن ٰئن ـؽم ثټ٩ٌنز ټٹپ ٰةز َض ًؽذ أن ًٵـپ ٨ـن  ٌأهخٍ  ٌإنجط، ٨ٽمٍ 

 مٱٌهر. 30

ًثس ثٖضمجظٽز ټً ٰئن ـؽـم ثټ٩ٌنـز ػ  ـ ٍض ـجټز ثِصموثٿ ثَضنفوثً ثٖضص٩وه أٌ ثَضلصدج

ًثِز ًٌٱٝپ ىنج أن ًٹٍن ـؽـم ثټ٩ٌنـز   10ًؽذ أن ًٹٍن أ٩ٜجٯ مص٭ريثس ثټو

ًث ًثِز ٨٘ض أ٩ٜجٯ مص٭ريثس ثټو ٌثء ثټصفٽٌپ  6ِز. ٰمعُض إىث ثـصٍس ثټو مص٭ريثس ٔضؼ

 مٱٌهر. ٨60ٽٌيج ٰئنً ًٱٝپ أن َض ًٵپ ـؽم ثټ٩ٌنز ىنج ٨ن 

ٌثټٌٴجخز ٨جټٌـج  ه ـ ٍث٧ ثْضخفجط ثټصؽًٌدٌز ثټصٍ ًٹٍن ٌٰيج ـؽم ثټٝد٢  ٍض خ٩ٞ أن

َض. 20إٗض  10ٰئن ـؽم ٨ٌنز مٵوثًو   مٱٌهر ٴو ًٹٍن مٵد

ٌٴو            َض ًدني ًٌٰ ـؽم ثټ٩ٌنز ثٖضنجِـذ  UmaSekaran(1992أًٌه)ىيث  ؼو

ٌٌٰمج ًيل خ٩ٞ ثٖضٵص١ٱجس مـن  يل،  ًثِز ثْ٘ض ٨نو مّصًٍجس ممصٽٱز من مؽصم٪ ثټو

 :(1)ىټٺ ثټؽوٌٻ

 .( ًدني ـؽم ثټ٩ٌنز ثٖضنجِدز ٨نو مّصًٍجس ممصٽٱز02ؼوٌٻ ًٴم )

يل ـؽم ثٖضؽصم٪  ـؽم ثټ٩ٌنز ثٖضنجِذ ـؽم ثٖضؽصم٪ ثْ٘ض

يل  ثْ٘ض

ـؽم ثټ٩ٌنز 

 ثٖضنجِذ

01 01 551 776 

31 78 651 747 

71 59 911 769 
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001 86 0011 785 

071 008 7111 377 

701 036 6111 360 

751 057 05111 375 

361 086 75111 387 

471 710 0111111 384 

 

 / خ٩ٞ ثٖضٕٹُضس ثټصٍ ًٍؼييج ثټدجـغ ٨نو ثلصٌجً ٨ٌنز ثټدفغ:6

            ٌ ًثس ٩ًو ثټٵ ٌث ثً ثټيي ًصميو ثټدجـغ خمٍٙٗ ثلصٌجًو ٨ٌنز خفعً من ثټٵـ

ٍه أٌ ثٖضٕٹُضس  ثټ٩ٙدز ثټصٍ ًؽذ أن ًٱٹٌ ٌٰيج خصأن ٴدپ ثشمجىو، ٰينجٷ خ٩ٞ ثټٵٌ

ٌٌٰمج ًيل ٨ٌٛ ټد٩ٞ ىيو ثٖضٕٹُضس:  ثټصٍ ًفصجػ إٗض أن ًٱٹٌ ٌٰيج، 

پ ثٖضٕصٵز منً-6-1 ٹـٍن : ٰٽٌْ من ثٖضٵدـٍٻ أن شمٕٹٽز شمعٌپ ثټ٩ٌنز ټٓ٘ض

ٌټٍ ٸجن ـؽميج ٸدريث. يل، ـصى   ثټ٩ٌنز ٬ري ممعٽز ټٽمؽصم٪ ثْ٘ض

ٌثټصّـيٌُضس ثٖضصجــز ټٽدجــغ-6-2 ٍٴض ثٖضصجؿ  ٌهًز ثټ ٌىـيو مٕٹٽز مفو  :

ثٖضٕٹٽز شص١ٽذ من ثټدجـغ أن ًٱٹٌ ٍض أٰٝـپ ٠ًٌٵـز َضلصٌـجً ٨ٌنـز شمعـپ 

يل، خفٌغ َض ًفمٽً ىټٺ ثَضلصٌجً م١جټـذ مدجټ٭ـج ٌٰيـج خجټنّـد ز ثٖضؽصم٪ ثْ٘ض

ٌٍٰر ټً. ٌخجټنّدز ټٽصّيٌُضس ثٖضص  ټٽٱرتر ثټَمنٌز ثٖضفوهر ټً 

ًثِز مٕٹٽز ٨وٿ ثَضِصؽجخز-6-3 ٍٴٲ ـؽم ىيو ثٖضٕٹٽز ٨٘ض ٠د٩ٌز ثټو : ًٌص

ٌثبيج، ٰمعُض ټـٍ ٴـجٿ ثټدجــغ خص١دٌـٶ ثِـصدجنز ٨ـ٘ض  ٍٿ ثټدجـغ خئؼ ثټصٍ ًٵ

صدجنجس ٌؼم٩يج ٌشٍٗض ىٍ خنٱًّ ٨مٽٌز شّٽٌم ثَِض ٨ٍز من ثٖضوًِني،  من  مؽم

صدجنجس ثټصٍ ٴجٿ خص٩ًٍٍيج، ًٌَهثه  ثٖضوًِني، ٰئنً ټن ًّص١ٌ٪ شؽمٌ٪ ٸپ ثَِض

ٌٴـو ًفـوط  صدجنجس خجټربًو،  ٍخز ټٍ أن ثټدجـغ ٴجٿ خئًِجٻ شٽٺ ثَِض ثْضمٌ ٩٘

ٌثټصٍ ٴو نفصجػ ٌٰيج إٗض أن نمصـرب  ًثِجس ثٖضصجخ٩ز  خ٩ٞ ثټٱٵو أًٝج ٍض ـجٻ ه

 ثټصُضمٌي أٸعٌ من مٌر.

ٍٿ ثټدجـغ خص١دٌٶ ٌټٽص٭ٽذ ٨٘ض         صؽجخز ىيو، ٰئنً ًٱٝپ أن ًٵ مٕٹٽز ٨وٿ ثَِض

ٌثس خفعً ٨٘ض ٨وه ًًَو ٴٽٌُض)خنّدز  ًثِـز 10أه ٪معُض( ٨ن ثټ٩وه ثټيي شص١ٽدً ثټو
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ٍخـز  ٌه ىـٍ ثټنّـدز ثٖض١ٽ ٌخيټٺ ًٝمن ٍض ثټنيجًز أن شٹـٍن نّـدز ثټـٌه خجټٱ٩پ، 

 .(1)خجټٱ٩پ

ز:  لــُ٘ض

ًثِز من لُضٻ مج ِدٶ ًمٹننج ثټصأٸٌ         يل ْضي ه و ٨٘ض أن شفوًو ثٖضؽصم٪ ثْ٘ض

ٌأىوثٯ  ٽٍح ثټدفعٍ ثٖضنجِذ خمج ًصمجىش  ٌثنصٵجء ثټ٩ٌنز ثٖضنجِدز ٨ن ٠ًٌٶ ثِْض

ٍثء ٨٘ض مّصٍَ  ٌټًٍجس ثټصٍ ًؽذ أن ًوًٸيج ٸپ خجـغ ِ ثټدفغ، ٩ًصرب من ثْض

ٌمج خ٩و ثټصوًػ أٌ ٨٘ض مّصًٍجس أٸجهًمٌز  ًثِجس ثټؽجم٩ٌز ٍض أخفجط ثټصوًػ  ثټو

ٌمنجِذ ١٩ًٍ نصجبؾ مٕجخيز إٗض ـو أ٨ ٘ض، ـٌغ أن ثلصٌجً ثټ٩ٌنز خٕٹپ هٴٌٶ 

ًثِز ثٖضؽصم٪ ٸٹپ.  ٸدري ټٽنصجبؾ ثټصٍ ًمٹن ثټفٍٙٻ ٨ٽٌيج ٨نو ه

  

                                                           

1 .;?9،:?9مرجع سابق، ص ص  ،محدي أبو الفتوح عطيفة   
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٨ٌٽم ثټنٱِْجمٍ مفمو مٽفم:  .1 (،هثً ثٖضّرير 1،)ٟمنجىؾ ثټدفغ ٍض ثټرتخٌز 

هنټٽنرش  ٌثټ١دج٨ز، ٨مجن، ثًْض  .2000 ٌثټصًٍٍ٪ 

٨ٌٽم موي أخٍ ثټٱصٍؿ ١٨ٌٱز: ـ .2 منيؽٌجس ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٍض ثټرتخٌز 
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ٌهثٌٰو نجٔمٌجٍ:  .3 ٌثنٹٱًٍس  ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌزٔجٰج ٰ ٌثبٶ ثټدفغ ٍض ثټ٩ٽ ، شٌؼمز: ٠

ٌثټصًٍٍ٪1ټ١ًٍپ،)ٟټٌ٘ض ث  .2004ًًٍِج،  همٕٶ، (، خرتث ټٽنرش 

ًثس ثىجنٍ ٨ٌح: .4  ه.www.rsscrs.com3،142، ټدفغ ثټ٩ٽمٍميج

ٌآلٌٌن:  .5 ٌثټص١دٌٵجس مفمو ٨دٌوثس  ٌثـپ  ٌثٖض ٍث٨و  منيؽٌز ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ـ ثټٵ

هن، 2)ٟ ـ ٌثبپ ټٽنرش، ٨مجن ثًْض  .1999(، هثً 

ٌثټ٩ٌنجس. ًٍجه أـمو ثټ١ًٍيس:  .6 ًثِز  ٍثء ثټدرتثء، مؽصم٪ ثټو ٌخٌز ټ ، موًًٌز ش

2000/2001.docwww.t1t.net/download/c24.  

ٌثىٌم ٨جمٌ ٴنوًٽؽٍ:  .7 ٍمجسإخ ٌثِصموثٿ مٙجهً ثٖض٩ٽ (، هثً 1،)ٟثټدفغ ثټ٩ٽمٍ 

 .1999ثټٌجًٌٍي ثټ٩ٽمٌز، ٨مجن، 

٨ٌعمجن مفمو ٬نٌم:  .8 ٌأِجټٌذ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ـ ًخفٍ م١ٙٱى ٨ٽٌجن  منجىؾ 

ٌثټص١دٌٶ هن، 1،)ٟثټن٥ًٌز  ٌثټصًٍٍ٪، ٨مجن، ثًْض  .2000(، هثً ٘ٱجء ټٽنرش 

ٍث٨يج، منجىؾ ثټدفغ ثټ٩ّوي: ثټ٭ٍٻ ثټ٩ّوي .9 ٌأن  ثټ٩ٌنجس 

www.svu.edu.eg/DR%20SAAADY%20LECTURE%20SPECIA .
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 التلنياث املنهجيت املالئمت للبحث الاحتماعي

 )املالحظت، امللابلت، الاستمارة(

 فـــريـد ســـاّلم

تنموة ادوارد البرشية علم االجتامع:  

وين ادتخصص لألسالك اخلاصة بإدارة الشؤون الدينوة ادعهد الوصني للتك

باتنة-زاىة البوضاء-واألوقاف  

 مٽمٚ:

ٍء ٨٘ض منيؽٌز ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٍض           نفجٌٻ من لُضٻ ىيو ثٖضوثلٽز إٗض إټٵجء ثټٝ

ٍثىٌ  ًثِز ثټ٥ ٌثټصٍ ش٩صرب ش١دٌٵج ټٽمن٥ًٍ ثټ٩ٽمٍ ٍض ه ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز  مؽجٻ ثټ٩ٽ

ٍثهط، ٌثټيي ًرشؿ مدجها ثٖضن٥ًٍ ثټ٩ٽمٍ معپ:ٌخيټٺ ًمعّ  ٌثټف  پ ثٖضو لپ ثٖضنيؽٍ 

ً ثٖضنيؽٍ ثټيي ًصمي منً ثټدجـغ مولٽً ٖض٩جټؽز ثټ٥جىٌر، ٍّ َض  ثټصٙ ٌّ ٍٿ أ ـٌغ ًٵ

 ً ٍّ ٌىيو ثټ١ًٌٵز شنٵپ ثټصٙ ٌم٩جټؽصيج،  خصفوًو ثټ١ًٌٵز ثٖضنجِدز ټصنجٌٻ ثټ٥جىٌر 

ً إٗض ثټص١دٌٶ. ٍّ  ثٖضنيؽٍ ٖض٩جټؽز ثټ٥جىٌر من ثټصٙ

٨ٌٍز           ٌثٖضٍٜ ٥ز ثٖضن١ٵٌز  ټيج ٨٘ض ثٖضُـض ٌّ ٌّٖضج ٸجنض ثٖض٩ٌٰز ثټ٩ٽمٌز ش٩صمو ٍض أ

ٌثټصٍ ش٩ّو من ثټصٵنٌجس ثٖضنيؽٌز ثټصٍ ًؽم٪ خيج ثټدجـغ ثټدٌجنجس ثټُضٍمز  ٍثىٌ  ټٽ٥

صٱيجمٌز خم؟ ٌخييث ثٖض٩نى ٰيٍ ًؽٌذ ٨٘ض ثټٹٽمز ثَِض ٌخجټصجيل ٰئنًّ  ټدفعً،  أٌ خمجىث؟ 

ٌثس ثټُضٍمز ټؽم٪ ثٖض١٩ٌجس، ًؽٌذ ٨٘ض ىيث ث ٌٽز أٌ ثْضه صٱيجٿ خصفوًو ن٧ٍ ثټٍِ َِض

ٍنيج شفوه موَ هّٴز أٌ ٨وٿ  ٌشٹمن أىمٌّز ثټصٵنٌجس ثٖضنيؽٌز ټؽم٪ ثټدٌجنجس ٍض ٸ

پ  ّ٘ ٌخجټصجيل ٴٌمز ثټنصجبؾ ثټصٍ ًصم ثټصٍ ٍث١ِصيج  هّٴز ثټدٌجنجس ثټصٍ ًفٙپ ٨ٽٌيج خ

ثء م٩جټؽز ىيو ثټدٌجنجس، ٌّ ٌثس ٴٌجُ مٕٹٍٷ ٍض ٰجټدفٍط  إټٌيج ؼ ثټصٍ شّصموٿ أه

ٌظدجشيج َض ًنص٥ٌ أن شنصيٍ إٗض نصجبؾ شصمصّ٪  وٴيج  ٨ٌٍصيج ٌ٘ ٌمٍٜ ٘فصيج  

ٍٴٌز، ٍظ ٌخجټ ٧ٍ  خجٖضٙوثٴٌز  ٨ٌٍز ثٖضٍٜ ٍّٴٲ ثِص٩مجٻ ثټصٵنٌجس ثٖضنيؽٌز ٨٘ض ن ٸمج ًص

ٍظني، ٶ ثټدفغ. ٌثٖضدف ٩يج ٍض مُـض جًر إٗض أنًّ من ثټرضًٌي ٌٜ  ٌشؽوً ثٔٔض

٨ٍز أىوثٰنج ٌ           ٌشفٵٌٶ مؽم ًثِصنج  ٌټٕضؼجخز ٨ن إٔٹجټٌز ه من لُضٻ مج ِدٶ 

ٻ: ٌّ ٌظُضط م١جټذ، أًن ٌِمٙٚ ثْض منج ثټدفغ إٗض مدفغ  ّّ ًثِز شٵنٌز  ٴ ټو
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٥ز خج٨صدجًىج ثټصٵنٌز ثْضٸعٌ ٨ٍج، ثٖضُـض ٌُّ ثٖضفًٍ ٌٔ ثټعجنٍ ټصٵنٌز  ٍض ـني ًٹ

صمجًر أّمج ٍض ثٖضفًٍ  خٽز.ثټعجټغ نصنجٌٻ شٵنٌز ثٖضٵج ثَِض

Abstract: 

       We try through this paper to clarify about the methodology of 

scientist in social sciences, which is the application of scientific 

perspective in the study of phenomena and events; thus it represents 

the methodological edit ,which explains the  of the scientific approach 

such as: the methodological conceptualization which taken from the 

researcher as the entranceway which treat the phenomenon ,where he 

determines in first the proper  way to address the phenomenon ,this 

method helps him to pass from the conceptualization to application.  

As scientific knowledge based ,in first ,on logical observation of 

phenomena, which is one of the methodological techniques  used by  

researcher to combine data needed for his research; In this sense, he 

answers about the question (by what?),thus he answers by selecting 

the necessary means and tools for the collection of data ,and the  

importance of systematic techniques for data collection lies in 

determining the accuracy of data obtained, thus the value of results 

that are reached by the processing of these data. The researches which 

use measuring tools without confirming its validity and objectivity 

cannot arrive at credible results. 

Through the above and to answer the problem of our study and 

achieve our group divided the search to the Study of the three 

demands, where will go first: to study the observation technique as the 

most common technique, while the second axis is devoted to 

technology in the form the third axis we take the interview technique. 

 مٵّومز:

ٌثټ٩ٽمجء ثِصموثٿ           ټٵو ش١ّٽذ ثَضن١ُضٳ ٍض أّي خفغ ٨ٽمٍ من ثټدجـعني 

ًثِز، ٌٰيم ٠د٩ٌز ثټ٥جىٌر مفّپ ثټو جټٌذ َضٸصٕجٯ  ٌثِْض ٨ٍز من ثټصٵنٌجس  ٖضّج  مؽم

ٌشٱج٨ٽً ٍض ثٖضؽصم٪، َثمج ٨٘ض  ٸجن ٸجن ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ ًص٩ّٽٶ خّٽٍٷ ثٔضنّجن  ټ

ٌّٯ  َض  ثټدجـغ أن ًص٩ ٌّ ًشدج٠جشً ثٖضمصٽٱز؛أ ٌث ٌأن ًٱيم مص٭رّيثشً   ٨٘ض ىيث ثټّٽٍٷ 

ٌصً  ٧ٍ ٌلٍٙ٘ ٌّٖضج ٸجن ثلصٌجً ثټصٵنٌز ثٖضُضبمز ټٽدفغ مٌىٍن خ١د٩ٌز ثٖضٍٜ

ٌثټٱٌٌٛ ثټصٍ ١ًٌـيج ثټدجـغ ٌثه ثټفٍٙٻ ٨ٽٌيج، ٌثټصّجؤَضس  أ٘دق  ٌثټدٌجنجس ثٖض

شفّٹمً ٍض  خمٵوثً ٨ن موَ ٴوًر ثټدجـغ ٨٘ض ثټصفّٹم ٍض نٱًّ ىيث ثَضلصٌجً ٩ًرّب 

ٌثٖض١٩ٌجس، ٌىنجٷ خفٍط شص١ّٽذ من ثټدجـغ  ثْضهثر ثټصٍ ًّص٩مٽيج ٍض ؼم٪ ثټدٌجنجس 
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ٌثـور ٍث٧ ألٌَ من ثټدفٍط شّصٽَٿ  ٨وه ٴٽٌپ من ثټصٵنٌجس، أٌ شٵنٌز  ٍض ـني أن

ٍه ٨وه أٸرب  من ثټصٵنٌجس. ٌؼ

ًأي ثټدجـغ ٨٘ض شٵنٌز أٌ           ٌّ ٨ٍز من ثټصٵن ٌٴدپ أن ًّصٵ ًند٭ٍ ٨ٽًٌ   ٌجسمؽم

٨ٌنجًز ٍّٴ٪ أٌ ټ٩مٽٌّز ؼم٪ ثٖض١٩ٌجس، ثټصم٢ٌ١ خوّٴز  ص٩وثه ٖضج ىٍ مص ٬ري  ْضّن ثَِض

ٍّٴ٪ ًؤّهي إٗض ؼم٪ م١٩ٌجس ٴٌّمز ـٍٻ ثټدفغ، ٌىيث ًص١ٽذ من ثټدجـغ ن٧ٍ من  مص

َثىز ټٝمجن مٙوثٴٌّز ثټنصجبؾ، ٌثټنّ ٌٸيث ثٔضشٵجن  رتثٌٰز  ٌثَـض ٨٘ض  ٸمج ًؽذ ثٖضيجًر 

ٍظني ثټدجـغ أً َثٿ خيج ټٽمدف ٌثَضټص ٍث٨ٌو  ٌثـرتثٿ ثٖض ٍث٨و ثْضلُضٴٌز  ٝج ثټصفيّل خجټٵ

٨ٌٍز ثټ٩ُضٴز ثټصٍ ٌِٵٌميج ٨ٌٽًٌ أن ًٝ٪ ٍض ثټفّدجن  ٌهٌن إ٬ٱجټً ټ٩نرص ثټعٵز، ن

پ ٨ٽٌيج. ،م٩يم ّٙ ٍمجس ثټصٍ ٌِصف ٨ٌٍز ثٖض٩ٽ  ْضّن ىټٺ ٌِفّو ه ـصمج ن

ٌجن ًؽو نٱًّ           ٍٴٲ أٌٌټ٩پ ثټدجـغ ٍض خ٩ٞ ثْـض ٌو  لٌجً أمجٿ م ـٌ

خً ٌّ ٍمجس من لُضٻ شٵ ًثِز، ثٖضدجرش ټٽفٍٙٻ ٨٘ض ثٖض٩ٽ ٌثه ثٖضؽصم٪ ثٖض٩نٍ خجټّو  من أٰ

 مّمج ًص١ّٽذ منً ثِص٩مجٻ ثټصٵنٌجس ثٖضنيؽٌز ثٖضُضبمز ټيټٺ.
 
 موَ مُضبمصيج ټٽدفغ ثټ٩ٽمٍ؟ ٌمج ىٍ ثټصٵنٌجس ثٖضنيؽٌز ثٖضدجرشر؟إىن  مجٰ

٨ٍز من ثْضىوثٯ، ټ٩ّپ  ن٩ّى من لُضٻ ىيو           ثټًٍٴز ثټدفعٌز إٗض شفٵٌٶ مؽم

 أىّميج مج ًيل:

ٌثٍ - ٌټز إخ ٌممصٽٲ أخ٩جهىج ٍض  مفج مٱجىٌم ثټصٵنٌجس ثٖضنيؽٌز ثٖضدجرشر، 

 ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ.

ٍء ٨٘ض أىمٌز ثټصٵنٌجس ثٖضنيؽٌز ثٖضدجرشر ٍض ثټدفغ، - لج٘ز مج  إټٵجء ثټٝ

 ش٩ّٽٶ منيج خجټؽجنذ ثٖضٌوثنٍ.

ٌّٯ ٨ - ٌموَ ٸٱجءر ثِصموثميج ثټص٩ َثًج ثټصٵنٌجس ثٖضنيؽٌز ثٖضدجرشر  ٘ض م

 ٍض ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ.

ٍثس   :وثلٽزثٖضل١

منج خفعنج ىيث إٗض         ّّ ٨ٍز أىوثٰنج ٴ ٌشفٵٌٶ مؽم ًثِصنج  ټٕضؼجخز ٨ن إٔٹجټٌز ه

ٻ:ثٖضدفغ أًن ٌِمٙٚ  ظُضط مفجًٌ، ٌّ ٥ز خج٨صدجًىج  ثْض ًثِز شٵنٌز ثٖضُـض ټو

٨ٍج ثټصٵنٌز ثْضٸعٌ ٌُّ ثٖضفًٍ ،ٌٔ صمجًر أّمج ٍض ثٖضفًٍ ٍض ـني ًٹ  ثټعجنٍ ټصٵنٌز ثَِض

 ثټعجټغ نصنجٌٻ شٵنٌز ثٖضٵجخٽز.
 



281 

ٻ ثٖضدفغ ٥ز، :ثٌْض ٌموَ مُضبمصيج ټٽدفغ)ثٖضُـض  ثټصٵنٌجس ثٖضنيؽٌز ثٖضدجرشر 

صمجًر،  :ثٖضٵجخٽز( ثَِض

٩ً ٌٌٰٜز أٌ            ٍٿ ثټدجـغ خ٩و ٌٜ ٌٌٰٜجس ثټدفغ خجلصٌجً منيؽٌز  ًٵ

ًثِز شّصٍٍض رشٌٟ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ، ًثټصٍ شمّٹن ،دفغثټ ٧ٍ ه ًثِز ثٖضٍٜ  من ه

ثټدٌجنجس  ثټيي ًفوه ثټصٵنٌجس ثٖضنيؽٌز ثٖضُضبمز ټؽم٪ ىٍ ثٖضنيؾ ثٖضمصجً ٩ًٌصرب

ٍمجس ـٍٻ ثټدفغ،  ٌټصٱجهي ثټ٭مٍٛ ًند٭ٍ ټٽدجـغ أن ًفوه ثٖضنيؾ ثٖضمصجً ٌثٖض٩ٽ

َض ظم ًدنّي ٠ًٌٵز ٌّ ٌشٵنٌجشً خ٩و ش أ ٌثلصٌجً ثټ٩ٌّنز.ثټدفغ  يل   ٩ٌني ثٖضؽصم٪ ثْ٘ض

جٌِز ٍض ٨مٽٌّز ؼم٪ ثټدٌجنجس ٌٰمج ًيل: ٍثس ثِْض  (1)ٌشصمعّپ ثټم١

ًثِز، شفوًو ثٔض٠جً -1 ًثِجس ثټّجخٵز  ثټ٩جٿ ثټيي شؽٌَ ًٌٰ ثټّو ٌثؼ٩ز ثټّو ٌم

 ثټصٍ شّمض ٍض ىټٺ ثٔض٠جً.

ٌّٯ ٨٘ض ثٖضٌوثن إّمج خ١ًٌٵز مدجرشر أٌ -2  ٬ري مدجرشر. ثټص٩

ًٰ ٨٘ض ًؽذ ٨٘ض ثټ -3 ٌّ ٍټً ٍض ثٖضٌوثن أن ًفّن ثټصرّصٯ أظنجء ش٩ دجـغ خ٩و هل

ٌثه ثټيًن ٌِؽٌي ٻ خيؤَضء  م٩يم ثټدفغ، ثْضٰ ٌّ ٌأن ًوًٷ خأّن َضشٙجټً ثْض

ٍو، ٍٸيم نف ٌثه شأظريث ٴًٍّج ٍض ِٽ ٍ ٩ًن ٌأن ٩ًٽم خأّن ثَضشٙجٻ َض ثْضٰ

ٌثِص٩مجٻ ثْضټٱج٣ ٰٵ٢  ٱ٥ٍ،ټ خپ ىنجٷ مج ًّّمى خجَضشٙجٻ ثټُض ثٖضمج٠دز 

ًثس شؤظٌّ ـٌغ ٴو شٙوً ٌشرّصٰجس أٌ إٔج ٍثٴٲ  من ثټدجـغ ـٌٸجس  ٍض م

صّى م٥يٌو ٌؼنًّ ٴو ًٹٍن ثِضلًٌن ِٽدٍ ٍض خ٩ٞ  ټيمج شأظري خپ ـٌ

ٍثٴٲ.  ثٖض

ټٌز -4 ٌّ ًثِز أ ٌثء ه ٨٘ض مّصٍَ ٌّٜٶ ټٹٍ ًصمّٹن (pilot study)ثټٵٌجٿ خئؼ

صمجًر  ثټدجـغ من ٜد٢ ممصٽٲ ثٖضص٭رّيثس، ٌثس ثَِض ثٖضّص٩مٽز ٌش٩وًپ ٰٵ

ٌثء ىټٺ مفصٍَ مٵجخٽصً؛ ش٩وًپ ٠ًٌٵز أٌ ـيٯ خ٩ٝيج أٌ أٌ  أّن إؼ

رتثشٌؽٌزثټدفٍط ثټيجّمز ؼّوث  هٌن ثټٵٌجٿ خدفغ ثِص١ُض٨ٍ أٌ ثلصدجً  ٌثَِض

ٌّٛ ثټدجـغ يل ٴو ٩ً ٌّ ّز ثټصٍ ٠ٽدض ثټدفغ إٗض لّجًر مجّهًز  أٌ أ ثٖضِؤ

 ٌم٩نًٍّز ٸدرير.
           

                                                           

، :، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط:، طمدخل إلى علم النفس المعاصر مصطفى عشوي، (1)
 .:=;، ص 9080
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ٌثء          ٌثؼ٪ ثټدف ٌخ٩و إؼ ٌثػ ثټنصجبؾ ًمٹن ټٽدجـغ أن ً ٌثِصم يل  ٌّ غ ثْض

ٌثشً ٌأه ثٖضّص٩مٽز ًٌٝد١يج نيجبٌج ممج ٌِؽنّدً ٸعريث من  ٌٌٰٜجشً ٠ًٌٌٵز ثټدفغ 

ًثِز  نيجبٌّز، ثٖضٕٹُضس ثټ٩ًٍٙز خ٩و ثَضن١ُضٳ ٍض ثټدفغ خٙٱز ٸمج شّج٨و ثټو

ٌثټصأّٸو ٌثټدٌجنجس  ٍمجس  ٌثؼ٩ز ثٖض٩ٽ ص١ُض٨ٌز ثټدجـغ أًٝج ٍض م م٪  ٘وٴيج، من ثَِض

شن٥ٌم ثټدٌجنجس خ١ًٌٵز ٴجخٽز ټٽصفٽٌپ ثټٹّمٍ خ٩و ثِصد٩جه ثټفجَضس ٬ري ثٖضنجِدز 

ًثس ثټنّجٴٙز، صمج ٌشدًٍديج  ٬ٌري ٸجَِض ٌثټدٌجنجس  ٍمجس  ٌٸيث شّؽٌپ ثٖض٩ٽ ٍثٜفز  ثټ

ٌشن٥ٌميج، ـّذ ثټصٵنٌجس ثٖضنيؽٌّز ثٖضُضبمز ٌثټصٍ شّج٨و ٍض ؼم٪ ثټدٌجنجس   ټٽدفغ 

ٌث  ٵنٌجس ثٖضنيؽٌّز ثټصٍ ٔج٧ ثِص٩مجټيج ٍض ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٸعريث،ٌمن خني ىيو ثټص ن٥

ٌٸيث ثٖضٵجخٽز. صمجًر  ٌثَِض ٥ز  ٌثىج نؽو ثٖضُـض ٩ٌٰجټٌصيج ٌؼو  ٖضٙوثٴٌصيج 
 

ٻ ٌّ ٥ز ٸصٵنٌز منيؽٌز مدجرشر ٍض ثټدفغ :ثٖض١ٽذ ثْض  .ثٖضُـض

ٌثٖضصد٩ز ٍض ؼم٪ ثټدٌجن ش٩صرب ٥ز إـوَ ثټصٵنٌجس ثٖضنيؽٌز ثٖضدجرشر  جس ثٖضُـض

ٍمجس من ثٖضٌوثن، ٥ز لجٌ٘ز ٸّپ إنّجنٌٖض ٌثٖض٩ٽ  ٌؼذ ٨ٽٌنج ثټصمٌٌَ ج ٸجنض ثٖضُـض

٥ز ثټ٩جهًز ثټصٍ ًٕرتٷ ٌٰيج ؼمٌ٪ ثټدرش ٥ز خني ثٖضُـض ثٖضنص٥مز ثټصٍ ًؽم٪  ٌثٖضُـض

ٌٸيث ثټّوثًٍِن ٨٘ض أنّيج شٵنٌز من ثټصٵنٌجس ثٖضنيؽٌز ثٖضدجرشر  ٌثٖضيصمٍن  ثټدجـعٍن 

ٌبٌٌّز ثټصٍ شّصمو ًث أِجٌِّج ټٽفٍٙٻ ٨٘ض ثټدٌجنجس  ٿ ٍض ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ،ٌثټ ٌمٙو

ٍمجس ثټُضٍمز. ٍثُ ثټدجـغ، ٌش٩صمو ٌثٖض٩ٽ ٌٴوًشً ثټٱجبٵز ٨٘ض شٌؼمز  أِجِج ٨٘ض ـ

ٌمٵٙو ًثس ټيج م٩نى  ٨ٌدج ٌشٽّمًّ إٗض أٰٹجً   ً٥ ٪ ٌٌٰٛ  مج َـض شّمق ټً خٍٜ

 مدوبٌز ًفصمپ شفٵٵيج.

َض: ٌّ ٥ز ٌرشٌٟ ثټٵٌجٿ خيج أ  .ش٩ًٌٲ ثٖضُـض

٥ز:-1-1  ش٩ًٌٲ ثٖضُـض

٥ز ٨٘ض أنّيج           ٌّٯ ثٖضُـض  "إـوَ ثټصٵنٌجس ثٖضنيؽٌز ٍض ؼم٪ ثټدٌجنجس. ش٩

ٌشّصموٿ ٍض ثټدفٍط ثٖضٌوثنٌز ټؽم٪ ثټدٌجنجس ثټصٍ َض ًمٹن ثټفٍٙٻ ٨ٽٌيج ٨ن 

ًثِز ثټن٥ًٌّز أٌ ًمٹن ؼم٩يج  َض ٸمج شّصموٿ ٍض ثټدٌجنجس ثټصٍ ثٖضٹصدٌّز، ٠ًٌٶ ثټّو

صمجًر أ٨ٌن ٠ًٌٶ  ٌثټّؽُضّس ثٔضهثًًّز ثٖضٵجخٽز أٌ ثَِض ٍظجبٶ  ٙجءثس  أٌ ثټ ثٔـض

ٌثټصٵجًًٌ ٌِّمٌز  ٥ز، ثټصؽًٌذ. أٌ ثټ ٌشّؽٌپ مج  ًٌمٹن ټٽدجـغ شوًٌن ثٖضُـض
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ٍٸج ٍثء ٸجن ٸُضمج أٿ ِٽ ٥ً من ثٖضدفٍط ِ ٥ز أًٝج، (1)"ًُـض  ٌش٩نٍ ثٖضُـض

ٌر مج، ًثِز ثټصٍ شصُض   "ثٖضٕجىور ثټوٴٌٵز ټ٥جى ٌثټو ٠د٩ٌز  ءٿ م٪ثټدفغ 

 .(2)ثټ٥جىٌر"

ٰيج ثټد٩ٞ خأنّيج أٸعٌ              ٌّ ٍخز. ٩ًٌ ًر  ثټصٵنٌجس ٩٘ ْضنّيج ش٩صمو ٨٘ض ميج

ٌثه  ٌأنمجٟ ثټّٽٍٷ ثَضؼصمج٨ٍ ثٖض ٌٴوًشً ٨٘ض شفٽٌپ ثټ٩ُضٴجس ثَضؼصمج٨ٌز  ثټدجـغ 

ًثِصيج، ٌثټ٩نجرص ـٌغ شمّٹن ثټدجـغ من ثٸصٕجٯ ه ًشدج٠جس  ٍهر خني  ثَض ثٖضٍؼ

ٌم٩جًٕصيج. ًمٹن ٰيميج إَضّ  س ثَضؼصمج٨ٌز ثټصٍ َضثټ٩ُضٴج ٥صيج  ٌىيث  من لُضٻ مُـض

ٍټز ٌمٌّٸذ  ټن ًصم خّي ًر ٨ن خنجء م٩ّٵو  ـني شٹٍن ثټ٩ُضٴجس ثَضؼصمج٨ٌز ٨دج

َبٌجس ٩ًٙذ شفٽٌٽيج إٗض ٨نجرص  .(3)ٌؼ
 

٥ز خأنّيج شٵنٌز منيؽٌز           ٌممج ِدٶ ًمٹن أن نمٽٚ إٗض ش٩ًٌٲ ټٽمُـض

ٍمجسمدجرشر شّص ٌثٖض٩ٽ ٍٻ  ـٌنمج ًص٩يًّ من ثٖضٌوثن، ٩مپ ټؽم٪ ثټدٌجنجس  ثټٍ٘

ٍمجس-إټٌيج ٌثٖض٩ٽ ٥ز ٨ن ٠ًٌٶ ثټصٵنٌجس ثٖضنيؽٌز ثْضلٌَ،-ثټدٌجنجس   ٌشصم ثٖضُـض

ً أٌ ثِص٩جنصً ِّ ٍث َر  خجٖضٕجىور ثٖضدجرشر ثټصٍ ًّص٩مپ ٌٰيج ثټدجـغ ـ خجْضؼي

ٌثټٵٌجُ، ٥ز  ٍټٍؼٌز ثٖضّج٨ور ٨٘ض هّٴز ثٖضُـض ٌثـپ ٌش ثټصٹن ٌثٰٶ ثټدجـغ ٍض ؼمٌ٪ م

٨ٍيج. ثشٙجټً خجٖضٌوثن خ٭ٞ ثټن٥ٌ ٌن  ٨ن ٠د٩ٌصيج 

ٍثس ًؽذ ٨٘ض ثټدجـغ ثټصٵٌّو خيج          ٥ز: ٌىنجٷ ٨ّور ل١ ٌأظنجء ثټٵٌجٿ خجٖضُـض  ٴدپ 

 ٌثټصوًًذ ٴدپ ثټولٍٻ ٍض ثٖضٌوثن. ثټصفٝري -

ز أي مؽجٻ ثټدفغ. -  ثټولٍٻ ٍض ثټدٌةز ثٖضوًٌِ

يل م٪ ٨نج - ٌّ  ثټدٌةز. رصثټصٱج٨پ ثْض

ٌثټصّؽٌپ. - ٥ز   ثٖضُـض

ًثِز. شٵوًم شٵًٌٌ إنيجء ثټ٩مپ ثٖضٌوثنٍ إمج خصٹًٍن ٌٌٰٜز أٌ -  ٨ن ثټّو

                                                           
، 8، دون دار الطبع، اجلزائر، طتدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية رشيد زروايت، (1)

 .:>8، ص 9009
، 0?@8، دار ادلعرفة، اإلسكندرية، مصر، د.ط، الجتماعيتصميم وتنفيذ البحث ا غريب زلمد سيد أمحد، (2)

 .8>8ص 
، @@@8، منشورات جامعة قسنطينة، اجلزائر، أسس المنهجية في العلوم االجتماعية فضيل دليو وآخرون، (3)

 .<?8ص 
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ٌشّؽٌپ  إّن ثټنٌَٻ ثٖضدجرش          ٥ز ثٖضدجرشر  ٌخوء ثٖضُـض إٗض مٌوثن ثټدفغ 

٥جس، ز  ٬جټدج مج ًؤّهي إٗض ثټفٍٙٻ ثٖضُـض ىز ٨ن ثټ٥جىٌر ثٖضوًٌِ ٍّ ٍمجس مٕ ٨٘ض م٩ٽ

ز إىث ّ٘ ٌثه؛ ش٩ّٽٶ ثْضمٌ لج ٌثه خّٽٍٷ ثْضٰ ٍثٴ٩ٍن شفض  إى ٬جټدج مج ًًَّٲ ثْضٰ ثټ

ٍٸيم خ١ًٌٵز مج، ٥ز ِٽ ٜجء إّمج ثٖضُـض ٦ أٌ ًٔض ټصفّني ًٍ٘ىم ٍض  ټموث٨ً أٌ ثٖضُـض

٦ ٥ز ثٖضدجرشر  ن٥ٌ ثٖضُـض ٌىيث مج ًص١ّٽذ من ثټدجـغ ٍض ىيو ثټفجټز ثټصميل ٨ن ثٖضُـض

٥ز ٍث٧ ألٌَ ټٽمُـض  .(1)ٌثِص٩مجٻ أن
 
٥ز:-1-2  رشٌٟ ثټٵٌجٿ خجٖضُـض

٥ز أي مج - ٥صً. شفوًو مؽجٻ ثٖضُـض  ًًٌو ثټدجـغ مُـض

٥ز. -  شفوًو مٹجن ٌٍمجن ثٖضُـض

٨ٌوٿ ثٔضٸعجً شوًٌن مؽًٌجس ثْضمًٍ - ٍٴض ثٖضنجِذ  من  خوٴز ٌٍض ثټ

٨ٌوٿ شأؼٌپ ثټ٩نجرص ٥صيج هٌن رضًٌر  ٌثه مُـض ٦. ثٖض  مج ًُـض

٥ز ټٌصم شّ - ٥يج إ٨وثه مّدٶ ټٙفٌٱز ثٖضُـض ؽٌپ ثټدٌجنجس ثټصٍ ًُـض

٥صً أٌ ثټدجـغ، ٍّٴ٪ مُـض  .(2)أنمجٟ ثټّٽٍٷ ثٖضص

٥ز ظجنٌج: ٍث٧ ثٖضُـض َثًجىج أن  .٨ٌٌٍخيج ٌم

٥ز:-1 ٍث٧ ثٖضُـض  أن

٥ز،        ٍث٧ من ثٖضُـض ًخ٪ أن ٌثټّوثًٍِن خني أ ٌن خأنً ټّٹپ  ًمٌَّ ثټدجـعٍن  ٌّ ٸمج ًٵ

َثًج لج٘ز.  ن٧ٍ م

٥ز هٌن ثٖضٕجًٸز:-1-1  ثٖضُـض

٦ ثټدجـغ ٨ٌنز خفعً خ١ًٌٵز ٬ري         ٌخوٌن أن ًٕجًٷ  مدجرشر، ٌٌٰيج ًُـض

٦ من خ٩ٌو ٌٍض أ٨ٝجء ٨ٌنز ثټدفغ، ٥ز خييو ثټ١ًٌٵز َض  ٌٴض ٴٙري ًُـض ٰجٖضُـض

ًث ٌٿ ٔيٍ نني. شو  أٌِ

٥ز خجٖضٕجًٸز:-1-2  ثٖضُـض

ٌٴجس ًٌٕجًٷ ٌٌٰيج ًومؾ ثټدجـغ م٪ ٨ٌّنز خفعً،           ًٌُضٍميج ٍض م٥٩م ثْض

ٌثهىج ٌأظنجء -ثټ٩ٌنز-أٰ ثـز ٍض نٕج٠جشيم  ٌّ ٍٸيم  ٴٝجء ٰرتثس ثټ ٦ ِٽ ٌىٍ خيټٺ ًُـض
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٧ٍ خفعً، ٥ز خجٖضٕجًٸز مور ٠ًٍٽز ثٖضص٩ّٽٶ خمٍٜ ٌٿ ثٖضُـض ممج ًّمق  .(1)ٌٴو شو

٥جس ثټٵٌّمز ثټصٍ ًص٩يً ٌشّؽٌپ خ٩ٞ ثٖضُـض ٌثه ثټ٩ٌّنز   خجنومجػ ثټدجـغ م٪ أٰ

پ إټٌيج خجټٹٌٱٌ -ثټدجـغ-٨ٽًٌ ّ٘  جس ثْضلٌَ.ثټصٍ

 ثٖضٕجًٸز ثټصّجمز:-1-3

ز ٸأـو ثٖضمجًِني أٌ           ٌمن لُضټيج ًمٹن ټٽدجـغ أن ًنومؾ م٪ ثټدٌةز ثٖضوًٌِ

ًثِصً، ثٖضٕجًٸني ٍض ثټنٕجٟ أٌ ٌىټٺ هٌن ٸٕٲ ىًٍصً ټدجٴٍ  ثټّٽٍٷ ثټيي ًًٌو ه

٥ز، ٨ٍز ثٖضُـض ٌثه ثٖضؽم ٍمجس  أٰ ٬ًٌم أىمٌز ىيو ثټ١ًٌٵز ٍض ثټفٍٙٻ ٨٘ض م٩ٽ

أنّيج ٴو ش١ٌؿ أـٌجنج مٕٹٽز ألُضٴٌّز ٨ًٍٙز شصمعّپ أـٌجنج ٍض ٸيح  ٌٵز إَضّ هٴ

ٌثه ثټ٩ٌّنز ٔضلٱجء ىًٍّصً، ثټدجـغ ٌثً ثټدجـغ  ٨٘ض خجٴٍ أٰ ٌشصمعّپ أـٌجنج ٍض ث١ٜ

 ًفصمٽً. ٖضمجًِز ِٽٍٷ َض

ٌثٖضٕجًٸز:-1-4 ٥ز   ثٖضُـض

٥صً،ثټيي ً مٕجًٸز ثټدجـغ ٍض ىيو ثټفجټز ٨٘ض ثْضمٌ شٵصرص          ٰوًٌ  ًٌو مُـض

جُ ٍض ىيو ٦ ًٹٍن ىٍ ثِْض  .(2)ثټفجټز أّمج ثٖضٕجًٸز ٰصٹٍن ٍض ثټّوًؼز ثټعجنٌز ثٖضُـض

٥ز:-2 َثًج ثٖضُـض  م

ٌأىّميج مج ًيل:        ٥ز ٸصٵنٌز منيؽٌز مدجرشر ٍض ثټدفغ  َثًج ټٽمُـض  ىنجٷ ٨ّور م

٥ز. -  هّٴز ثټدٌجنجس ثټصٍ ًمٹن ثټفٍٙٻ ٨ٽٌيج ٨ن ٠ًٌٶ ثٖضُـض

٥ز، ًصم - ٦ ٍض أظنجء ٰرتر ثٖضُـض ـٌغ ًٝمن ىټٺ  شّؽٌپ ثټّٽٍٷ ثټيي ًُـض

ٌخجټصجيل هّٴز ثټدٌجنجس.  هّٴز ثټصّؽٌپ 

ٌټٌْ من ثټرضًٌي أن  - ني  ٥ز ٨٘ض ٨وه ٴٽٌپ من ثٖضٱفٍ٘ ٌثء ثٖضُـض ًمٹن إؼ

٥يج ثټدجـغ ٸدرير ثټفؽم.  شٹٍن ثټ٩ٌنز ثټصٍ ًُـض

ٌثټ - ٥ز  ٌثټؽيو ثٖضديٌٻ ٍض ثٖضُـض  .(3)صوًٌنٴّٽز ثټصٹٽٱز 

ز. - ٌٸٌٱٌز ـٍٻ ثټ٥جىٌر ثٖضوًٌِ  شّج٨و ٍض ثټفٍٙٻ ٨٘ض خٌجنجس ٸمٌز 

َض شؤظٌ-6 ٦. شصمٌَ خجټصٽٵجبٌز   ٍض ِٽٍٷ ثٖضُـض
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٥ز:-3  ٨ٌٍح ثٖضُـض

ٌث ټص٩ّٵوو  ٨وٿ ثټٵوًر ٨٘ض ثټصمٌٌَ - ٦ ن٥ ٍثنذ ثټّٽٍٷ ثٖضُـض خني ممصٽٲ ؼ

ٍثندً أٌ أٌ ٌظً شٕجخٺ ممصٽٲ ؼ  خئًٵج٧ رسً٪. ـو

ٍ  ٴو َض - ٦ ٸجټصفٌَّشٹ ٨ٌٍز نصٌؽز ٨ٌٍح ٍض ثٖضُـض ٨وٿ  ثټيٍَ ،ن مٍٜ

َثىز،  ثټيثشٌز. ثټن

٦ ثٖضٕجًٷ ًمٹن أن ًؤظٌّ - ٍه ثٖضُـض ني. ٌؼ  ٍض ِٽٍٷ ثٖضٱفٍ٘

ٌشّؽٌٽيج ًٹٍن ىنجٷ ثـصمجٻ ټصوّلپ أل١جء  ٨نومج ًمٌ - ٥ز  ٌٴض خني ثٖضُـض

 ثټيثٸٌر.

٥جشيم - ٥ني خجنمٱجٛ مّصٍَ ظدجس مُـض )أي أّن  ًصّم خ٩ٞ ثٖضُـض

٥ز َضث ٌثًىج(. ٖضُـض  شٹٍن مصٱٵز م٪ خ٩ٝيج ثټد٩ٞ ٍض ـجټز شٹ

٦ ث٨رتثٜجس لٽٵٌّز ټيج  شعري - ٍټٍؼٌز ثټصٍ ًّص٩ني خيج ثٖضُـض جبپ ثټصٹن ثټٍِ

 .(1)ًربًىج مج
 

ٌث ْضىمٌصيج  ٌن٥ ٥ز أٴوٿ شٵنٌز منيؽٌز شّص٩مپ ٍض ثټدفغ  ٌميمج ًٹن شدٵى ثٖضُـض

ٍظيم، ٸمج أّن ثْضل١جء ثټنجشؽز ًمصجًىج ثټدجـعٍن ٸصٵنٌز منيؽٌز مُضبمز ٍض أ٬ٽ ذ خف

٦ جُ إٗض ٔمٚ ثٖضُـض ٍه خجِْض  ٌټٌْ ثټصٵنٌز. ٨ن ثِص٩مجَضشيج ش٩

صمجًر ٸصٵنٌز منيؽٌز مُضبمز ٍض ثټدفغ. ثٖض١ٽذ ثټعجنٍ:  ثَِض

صمجًر شٵنٌز منيؽٌّز مدجرشر ٍض ثټدفغ، شّج٨و ثټدجـغ ٍض          ثټفٍٙٻ   ش٩صرب ثَِض

ٌثټُض  ٍمجس ثٖضنجِدز  ٌثټصٍ شّمق أًٝج خؽم٪ ٨٘ض ثٖض٩ٽ ًثِصً،  ٧ٍ ه ٍمز ٖضٍٜ

.ٌٌٰ ٌخصٹجټٌٲ أٴپ ٌؼيو أ ٌٴض ممٹن  ًثِز ٍض أٴٌح  ٌثء ثټو ٍمجس ٌإؼ  ثٖض٩ٽ

َض: ٌٸٌٱٌز شٙمٌميج. أ صمجًر   ش٩ًٌٲ ثَِض

صمجًر: -1-1  ش٩ًٌٲ ثَِض

ٌثه من أؼپ  ٨ٍز أِةٽز شٍؼً إٗض ثْضٰ ٍىػ ًٝم مؽم صمجًر خأنّيج "أنم ٌّٯ ثَِض ش٩

ٍمجس ـٍٻ  ٧ٍ أٌثټفٍٙٻ ٨٘ض م٩ٽ ٍٴٲ مٕٹٽز أٌ مٍٜ صمجًر إّمج  م ًٌصم شنٱٌي ثَِض

ٍظني ٨ن ٠ًٌٶ ثٖضٵجخٽز ثټٕمٌٙز أٌ  .(2)٨ن ٠ًٌٶ ثټربًو" أن شٌِپ إٗض ثٖضدف
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٧ٍ م٩نّي،          ٌشدز ـٍٻ مٍٜ ةٽز ثٖض ٨ٍز من ثِْض ٌّٯ أًٝج "خأنّيج مؽم شٌِپ  ٌش٩

ث ټٽفٍٙٻ ٨٘ض ًؽٌي شّٽٌميج خجټٌو شميٌو ټٓضٔمجٗ ثٖض٩نٌني ٨ن ٠ًٌٶ ثټربًو أٌ

پ إٗض ّ٘ ٍث١ِصيج ًمٹن ثټصٍ ٌخ ٍثًهر ٌٰيج  ةٽز ثټ ٍخز ثِْض ـٵجبٶ ؼوًور ٨ن  أؼ

ٍمجس مص٩جًٯ ٨ٽٌيج ټٹنّيج ٬ري مو٨ّمز خفٵجبٶ" ٌشأّٸو من م٩ٽ  ٧ٍ  .(1)ثٖضٍٜ

ٌثس أٌ           ٨ٍز من ثټٱٵ ٰيج ثټد٩ٞ "خأنّيج أهثر شصّٝمن مؽم ٌّ ًثس  ٩ًٌ ثټ٩دج

من ثټٱٌه ثٔضؼجخز ٨نيج خ١ًٌٵز ًفّوهىج ثټدجـغ ثټصٵًًٌٌز ـٍٻ مّأټز مج شص١ّٽذ 

ٌثٛ ثټدفغ"  .(2)خفّذ أ٬

صمجًر شٵنٌز منيؽٌز شّصموٿ ټؽم٪  ٌمن ثټص٩جًًٲ ثټّجخٵز نّصمٽٚ خأّن ثَِض

ًٌؽذ أن  ٨ن ٠ًٌٶ ثټصٵنٌجس ثْضلٌَ، ؼم٩يج ٌثټصٍ ش٩يً ثټدٌجنجس من ثٖضٌوثن،

ٍثنذ ثټدفغ ٍض ـجټز مج إىث ثِصمومض ٸصٵنٌز وىج. ش٭١ٍ ؼمٌ٪ ؼ  خفغ ـٌ
 

صمجًر خجټفٌجه،          صمجًر ٌإىث  ٌشصمٌَّ ثَِض ٰئىث ٸجنض أِةٽصيج مّصٵٽّز شّمى خجَِض

ًر صدٌجن، أشض ٍض ثٖضٵجخٽز شو٨ى ثِصمج صدٌجن ٍض ـجټز مج إىث  ٌشو٨ى ثِصمجًر ثَِض ثَِض

٥ز.  ؼجءس ٍض ثٖضُـض

صمجًر: -2  ٸٌٲ نٙمم ثَِض

ٍثس أٴٌىج ثټدجـعٍن ًؽذ          ثټصٵٌّو خيج أظنجء إ٨وثه شٵنٌز ىنجٷ ٨ّور ل١

ٌىٍ ٨٘ض ثټنفٍ ثټصجيل: صمجًر   ثَِض

ٍثِ٪ ٨٘ض ثټرتثط ثټن٥ٌي ٍض مؽجٻ ثټصمٙٚ. ثَض٠ُض٧ -  ثټ

ٍء ٌ٘ج٬ز  - ًثِز ٌٍض ٜ ٍء أىوثٯ ثټو ٌبٌْ ٍض ٜ صمجًر ثټ شفوًو ىوٯ ثَِض

ٌبٌّز. ًثِز ثټ  مٕٹٽز ثټو

ٌشد٢ ٸّپ ِؤ  - ٌبٌْ ثټّجخٶ إٗض أِةٽز ٨ٌٌٰز خفٌغ ً ثٻ شفًٍپ ثټّؤثٻ ثټ

ٍثنذ مٕٹٽز ثټدفغ.  خؽجنذ من ؼ

صمجًر. - ٨ٍجس ثَِض ٧ٍ من مٍٜ ةٽز ثٖضص٩ّٽٵز خٹّپ مٍٜ ٪ ٨وه من ثِْض ٌٜ 

ٌج٬صيج خ٩نجًز. - صمجًر ٌ٘ ٍه ثَِض  ٸصجخز خن
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ٍظني. -  شفوًو ٸٌٱٌز ثٔضؼجخز ټٽمدف

صمجًر - ٌثټدٌجنجس ثٖضص٩ٽٵز  ٨٘ض ش٩ٽٌمجس ټٹٌٱٌز ثٔضؼجخز ًؽذ أن شٕصمپ ثَِض

 خمن ًمٓضىج.

ٌثـرتثمً أن شٕصمپ ٨٘ض  - ٌش٩يو ثټدجـغ  جس ټصفوًو ثټيوٯ منيج  رشـٌ

ٌأن ًّصموميج ٰٵ٢ ٍمجس  ٌثٛ ٧ ټسًز ثٖض٩ٽ  ٖضٌز خفصز. ْض٬

ٌثٖضفٹمني ټُضِصٕجًر ـٍٻ: - ني  ّٙ صمجًر ٨٘ض ثٖضمص  ٨ٌٛ ثَِض

صمجًر ټٓضخ٩جه ثټصٍ شمعّٽيج. - أ ٍه ثَِض ٌخن ًثس   ثنصمجء ٨دج

ًثس من ـٌغ ٌ٘ج٬صيج. - ح ٍؿ ثټ٩دج ٌٜ 

ًثس ٬ري ثٖض - ػ ٌش٩وًٽيج.ثټفيٯ ټٽ٩دج  نجِدز 

ٌثٖضفٹمٍن رضًًٌز. - ه ٍن  ّٙ ٌثىج ثٖضمص ٥جس ثټصٍ ً  ثٖضُـض

ٌثَضشّجٳ  - صمجًر ٨٘ض ٨ٌّنز شؽًٌدٌز خيوٯ: شفوًو ثټعدجس  شؽًٌذ ثَِض

 ثټوثليل ټيج.

ٌثِصموثميج - ٌِّمٍ من ؼيز ثَضلصٙجٗ ٴدپ شؽًٌديج   .(1)رضًٌر ثٔضىن ثټ

ٍث٨يج. ظجنٌج: ٌأن صمجًر   أٴّجٿ ثَِض

صمجًر: -1  أٴّجٿ ثَِض

صمجًر إٗض ٴّمني:شن  ٵّم ثَِض

ٻ:-1-1 ٌّ  ثټٵّم ثْض

ّز ثټصٍ ًنصمٍ إټٌيج ثټدجـغ  صمجًر ًٌٕمپ ثٖضِؤ ٗض ٍض ثَِض ًص٩ّٽٶ خجټٙٱفز ثٌْض

ٌثټيوٯ من ثټدفغ، ٍثن ثټدفغ  ٌٸيث ثٖضرشٯ ٨٘ض ثټدفغ  ٨ٌن ٌټٵذ ثټدجـغ  ظّم ثِم 

ٌش٩يو ثټدجـغ ټٽمدفٍط أٌ ٍظني ټٹّذ إن ٌؼو  ٌث٠مةنجنيم ٨٘ض رس  ثٖضدف ًّز ظٵصيم 

صمجًر ، ٍمجس ثټصٍ ٌِو ټٍن خيج ٍض ثَِض  ٌٸيث مّور نيجًز ثټدفغ. ثٖض٩ٽ
 
 ًنٵّم إٗض مفجًٌ: ثټٵّم ثټعجنٍ:-1-2

ٻ:-1-2-1 ٌّ ًثْض ٍمج شٕمپ مج ًيل: ثټٕمٌّٙز، ًٌٝم ثټدٌجنجس ثټ٩جمز أٌ ثٖضفٍ  ٨ٌم
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ٌثه أرسشً ـجټصً ثټ٩جبٽٌّز، أنعى(، ؼنًّ)ىٸٌ، ٨مٌ ثٖضدفٍط، هلٽً  مينصً، ٨وه أٰ

 ٌش٩صرب من١ٵصً ثټّٹنٌز. م٩صٵوو ٌثنفوثًو ثټ١دٵٍ، لٽٱٌصً ثَضؼصمج٨ٌز ټٕيٌي،ث

ٍث٘ٱجس ثټ٩ٌنز. ٍظٌٶ م  ثټدٌجنجس ثټ٩جمز ىثس أىمٌز ٸدرير ٍض ش

ًثټعجنٍ:-1-2-2 ٌٌٌٰٜجس  ثٖضفٍ ةٽز ثټصٍ ًؽذ أن ش٭١ٍ ٍٰٙٻ  ًٌٝم ؼمٌ٪ ثِْض

صمجًر ټيج، ٌثه شمٌٙٚ ثَِض ِةٽز ٍض ٨ُضٴز ٸمج ًٕرتٟ أن شٹٍن ىيو ثْض  ثټدفغ ثٖض

ٹجټٌز ٌثٔٔض ٍثن ثټدفغ ٌل١ز ثټدفغ  ٌثٖضؤرشثس  ٠ٌٌور م٪ ٨ن ٌثټٱٌٌٜجس 

ٌثټ٩نجرص. وثس   ٌثټـٍ

ةٽز ـّذ ٨نجًٌن ل١ّز ثټدفغ، ح ىيو ثِْض ٍّ ـّذ ٌٌٰٜجس  أٌ ًٌمٹن أن شد

ةٽز  ثټدفغ، ٌټٹن ٰٵ٢ شٙج٫ ثِْض صمجًر(  ح)َض ش٩نٍن ثَِض ٍّ ٸمج ًمٹن أن َض شد

صمجًر، ِضلٌ مف٩ًًٌٌٍٯ ثَضنصٵجٻ من  ٌشٌّٴم، ظم شٙدق ىيو  ـّذ مفصٍَ ثَِض

صمجًر، ثٖضفجًٌ ٽز ٨نو شٱًٌٮ ثَِض ّٙ ٌأٔٹجٻ  مٱ ٌش٩نٍن ٍض ؼوثٌٻ   ٫ ٌّ ـٌغ شٱ

ٍٿ خٌجنٌّز ٌثب٢ ًٌِ ًٍ ٌل ٌ٘(1). 
 
صمجًر:ــأن-2  ٍث٧ ثَِض

ٍث٧ من خٌنيج مج  ًيل: ټُضِصمجًر أن

ةٽز:-2-1  من ـٌغ ٠ٌؿ ثِْض

صمجًر ثٖض٭ٽٵز:-2-1-1  ثَِض

ًثس معپ:شٹٍن ثٔضؼج ةٽز ٌٰيج ٨جهر مفوهر خ٩وه من ثټمٌج  "َض" أٌ "ن٩م" خز ٨٘ض ثِْض

ٍثٰٶ" ٍثٰٶ"....إټن "٬ري أٌ "م ٨ٌ٘ض ثٖضؽٌذ أن  ٌٴو م شصٝمن ٨وهث من ثٔضؼجخجس 

صمجًر خٵّٽز ًمصجً من خٌنيج ثٔضؼجخز ثٖضنجِدز، ثټصٹجټٌٲ  ًٌمصجٍ ىيث ثټن٧ٍّ من ثَِض

ٍمجس، ٍټز شٱًٌٮ ثٖض٩ٽ ي ٍهر َض ًفصجػ َضؼصيجه،ٸمج أن ثٖضؽٌذ  ٌِ ةٽز مٍؼ  ْضّن ثِْض

ٍثح ثٖضنجِذ ٰٵ٢، ٌٍٰ ٨ٌٽًٌ ثلصٌجً ثټؽ ٌثټؽيو؛-ثٖضؽٌذ-ټً ممج ً ٍٴض  إَضّ أّن  ثټ

ٍخيج شٹمن ٍض ٸٍن ثٖضؽٌذ َض ًّص١ٌ٪  ٨ٌ ةٽز  ًثٷ م٩جنٍ ثِْض ٍخز ٍض إه ٴو ًؽو ٩٘

ز. ًأًً ٍض ثٖضٕٹٽز ثٖض١ٌـٌ  إخوثء 
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ز:-2-1-2 ًر ثٖضٱصـٍ صمج  ثَِض

ٍثًهر،ىي ًٌصمٌَّ ةٽز ثټ صمجًر خأنًّ ًصٌق ثټٱٌ٘ز ټٽمؽٌذ ٨٘ض ثِْض خأن  ث ثټن٧ٍّ من ثَِض

ًثس، رص إؼجخصً ٍض ٨وه من ثټمٌج ًأًً خوَض من ثټصٵٌّو ـٌ ٌىيث ثټن٧ٍ من  ٩ًرب ٨ن 

صمجًر ٍمجس هٴٌٵز ثَِض ٍثٌٜ٪ ثٖض٩ّٵور ١٩ًٌٍ م٩ٽ  ٸمج أنًّ ِيپ ثټصفٝري، مُضبم ټٽم

ٍخز شفٽٌ ٬ري ٍخً شصمعّپ ٍض ٩٘ ٌشٙنٌٱيج.أن ٨ٌ  پ ثټدٌجنجس 

ز:-2-1-3 صمجًر ثٖض٭ٽٵز ثٖضٱصـٍ  ثَِض

ةٽز م٭ٽٵز شص١ٽذ من  ٨ٍز من ثِْض صمجًر ثټصٍ شٹٍن ٌٰيج مؽم ٌىٍ ن٧ٍ من ثَِض

ني ثلصٌجً ثٔضؼجخز ثٖضنجِدز ټيج، ز  ثٖضٱفٍ٘ ةٽز مٱصـٍ ٨ٍز ألٌَ من ثِْض ٌمؽم

ًز ثٔضؼجخز، ٌّ ني ـ ٧ٍ  ًٌّص٩مپ ىيث ثټن٧ٍّ ٨نومج ًٹٍن ٌټٽمٱفٍ٘ ثټدفغ مٍٜ

٨ٌ٘ض هًؼز ٸدرير من ثټص٩ٵٌو، ٨ٌمٌٵز، ٩٘دج  ٌث٩ِز  ةٽز   ممج ٩ًنٍ ـجؼصنج ِْض

ٍمجس ١٩ًٌٍ ٌٰ٘ز إخوثء  ىيث ثټن٧ٍ ًٌمصجٍ خمٙوثٴٌز ٸدرير ٍض ثټفٍٙٻ ٨٘ض ثٖض٩ٽ

ٌأي ټٽمؽٌذ  .(1)ثټ

 من ـٌغ ٠ًٌٵز ثټص١دٌٶ:-2-2

صمجًر خجٖضٵجخٽز:-2-2-1  ثَِض

ٌخمٓض  ٍظني  ٍٿ ثټدجـغ خمٵجخٽز ثٖضدف صمجًر م٩يم.ًٌٵ  ثَِض

صمجًر ثټربًوًّز:-2-2-2  ثَِض

صمجًر ٨رب ثټربًو ټٽمدفٍط ٌٰمٓضىج ًٌٌؼ٩يج ټٽدجـغ ٨رب  ًٌِپ ثټدجـغ ثَِض

 ثټربًو.

صمجًر ٨ن ٠ًٌٶ ثټيجشٲ:-2-2-3  ثَِض

صمجًر ٨ن ٠ًٌٶ ثټيجشٲ، ٍٿ ثټدجـغ خمٓض ثَِض ١ٌٌٰؿ ثټّؤثٻ ٨٘ض ثٖضدفٍط  ًٵ

ٍثح.  ًٌٹصذ ثټؽ

صمجًر ٨ن ٠ًٌٶ-2-2-4 جبپ ثَضشٙجٻ ثٖضمصٽٱز: ثَِض  ٔدٹز ثٔض٨ُضٿ ثِضيل ٌٌِ

ًشً ٍظني ٨ن ٠ًٌٶ ٔدٹز ثٔض٨ُضٿ ثِضيل ًٌمٓض ثِصمج ٍٿ ثټدجـغ خجَضشٙجٻ خجٖضدف ، (2)ًٵ

ٌثټصٽٱَر أٌ ٍث٘پ  ٸمج ًمٹن ټٽدجـغ أن ًمٓض ثِصمجًشً ٨رب ثٔضىث٨ز  ٔدٹز ثټص

 ثَضؼصمج٨ٍ.

                                                           
، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، مناىج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثعمار بوحوش وزلمد زلمود،  (1)

 .?>-<>، ص ص >@@8اجلزائر، 
 .=89->89ادلرجع السابق، ص  ص  زروايت، رشيد (2)



291 

ٍظني:-2-3  شنٵّم إٗض ٴّمني: من ـٌغ ثٖضدف

-  ً ٌثهَ.ىنجٷ ثِصمج ٍظني ٰ  ثس ش١٩ى ټٽمدف

ٍظني مؽصم٩ني. - ٧ ٨٘ض ثٖضدف ٍّ ًثس شٍ  ىنجٷ ثِصمج

صمجًر: ظجټعج: ٨ٌٌٍح ثَِض َثًج   م

صمجًر:-1 َثًج ثَِض  م

َثًج ټ٩ّپ أىميج مج ًيل: صمجًر ٸصٵنٌز منيؽٌز مُضبمز ټٽدفغ خ٩ّور م  شصمٌَ ثَِض

ٌخؽيو مفو - ٌثټؽيو ـٌغ أنّيج ش١دّٶ ٨٘ض ؼمج٨جس ٸدرير  ٌه ٴّٽز ثټصٹجټٌٲ 

 ٌشٹٽٱز خ١ٌّز.

ٌظدجشيج ٴدپ ثِصموثميج. - ٍټز ثټصأٸو من ٘وٴيج   ِي

 شٵّوٿ شّيٌُضس ټٽدجـغ أظنجء شفٽٌپ ثټنصجبؾ إـٙجبٌج. -

ٌثٔضؼجخز ٨ٽٌيج هٌن إټفجؿ من  - ٌثءشيج  ٌٴصج ٸجٌٰج ټٵ ني  ش١٩ٍ ټٽمٱفٍ٘

 (1)ٍض ثٔضؼجخز. شوّلٽً شأظري منً أٌ ٘جـديج أٌ

صمجًر:-2  ٨ٌٍح ثَِض

 ًمٹن أن نؽمٽيج ٍض مج ًيل: ټُضِصمجًر ٨ور ٨ٌٍح

ٌثټصفٵٶ منيج، َض - ٌثه  ْضّن  ًمٹن ټٽدجـغ ثټصأّٸو من ٘وٳ ثِصؽجخجس ثْضٰ

صمجًر ش٩صمو ٨٘ض ثټصٵًٌٌ ثټّٽٱ٥ٍ  ټٽٕمٚ نٱًّ. ثَِض

صمجًر ٨٘ض أِةٽز مفوهر، - ًمٹن شٍؼًٌ أِةٽز  َض إى ٨جهر مج شٕصمپ ثَِض

ٍث ٨٘ض إًِجٻ إؼجخجشيم، ٰٹٽم ٌثه، ـصى ًٵوم ټز ټٓضٰ ٍّ ةٽز شٌهه م١ ٌر ثِْض ج ٸع

ٌٴّپ ثىصمجميم ٍض ثټصوٴٌٶ. ٌثه ٍض ثٔضؼجخز   ثْضٰ

ٌىيث ًفٌمً من  - ًثِز  ٌثه ثټو شؽ٩پ ثټدجـغ ًٱٵو ثشٙجټً ثټٕميص خأٰ

ةٽز ثټدفغ. ٌثِصؽجخصيم ِْض ٌه أ٩ٰجټيم،  ٥ز ًه  مُـض

ٌثټٹٽمجس شفمپ أٸعٌ من م٩نى خجټنّدز ٖضمصٽٲ  - ٸعري من ثٖض١ٙٽفجس 

ٌثه.  ثْضٰ

ٌثءر  َض ًمٹن ثِصموثٿ - ٌثهو َض ًؽٌوٌن ثټٵ صمجًر ٍض مؽصم٪ ٬جټدٌز أٰ ثَِض

 ٌثټٹصجخز.
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صمجًر، - إى شرتثٌؿ نّدز ثټ٩جبو منيج ٍض أمًٌٹج معُض  ٴّٽز ثټ٩جبو من ثَِض

 (1)ٌىيث ًؤظٌّ شأظريث مدجرشث ٍض ٨ٌنز ثټدفغ.%50إٗض%01خني:

ٍظني، ٰئؼجخجشيم ثټصٍ ًوټٍن خيج  - َض ًمٹن ټٽدجـغ أن ًص٩ّمٶ ٍض إؼجخجس ثٖضدف

 ش٩ّو نيجبٌّز.

صمجًر ٸجمٽز ٴدپ ثټدوء ٍض ثٔضؼجخز ٨ن   - ٌأ ثٖضؽٌذ ثَِض من ثٖضمٹن أن ًٵ

ٵز، أِةٽصيج، ةٽز ثټُـض ممج ًؤظٌّ  ظم ًدوأ ٍض ثٔضؼجخز آليث ٍض ثټفّدجن ثِْض

 (2)خ١ًٌٵز ٬ري مدجرشر ٨٘ض هّٴز ثٔضؼجخجس ثټصٍ ًويل خيج.
 

 .ثٖضٵجخٽز ٸصٵنٌز منيؽٌز مُضبمز ټٽدفغ ثٖض١ٽذ ثټعجټغ:

َض: ٌثبيج. أ ٍثس إؼ  ش٩ًٌٲ ثٖضٵجخٽز ٌل١

ٌثٖضيّمز أًٝج ٍض ؼم٪ ثټدٌجنجس،           ش٩صرب ثٖضٵجخٽز من ثټصٵنٌجس ثٖضنيؽٌز ثٖضدجرشر 

ٍثبو ٌمن ٰ ٌثبيج نّدٌج،  ٍټز إؼ ٍض  ثٖضٵجخٽز أنّيج شّمق ټٽدجـغ ثټص٩ّمٶ أٸعٌ ٌىټٺ ټّي

ٍث٘پ ثٖض ٌثټص ًثِصً من لُضٻ ثټٽٵجء  ٌثه ه ٧ٍ ثٖض  دجرش.ٰيم ثٖضٍٜ

 ش٩ًٌٲ ثٖضٵجخٽز:-1

ٌّٯ ثٖضٵجخٽز ٨٘ض أنّيج           ٌثٖضٍّؼيز نفٍ ش٩ ىوٯ مفّوه ٬ري  "ثٖضفجهظز ثټؽجّهر 

٬دز ٍض ثٖضفجهظز ٌّ ٌټٌّض ثټ ه  ٌّ  (3)ټيثشيج". مؽ

ٍثؼيز ًفجٌٻ ًٌٰ  ٍٴٲ م ٌّٯ أًٝج "خأنّيج شٱج٨پ ټٱ٥ٍ ًصم ٨ن ٠ًٌٶ م ٌش٩

ٍمجس  ثټٕمٚ ثټٵجبم خجٖضٵجخٽز أن ًّصٕري ًثء أٌم٩ٽ أٌ  م٩صٵوثس ٔمٚ آلٌ أٌ آ

٨ٌٍز". ٰيج آلٌٌن (4)أٔمجٗ آلًٌن ټٽفٍٙٻ ٨٘ض خ٩ٞ ثټدٌجنجس ثٖضٍٜ ٌّ ٩ًٌ 
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ٍثً أٌ ٍٿ ٨٘ض ـ ٌمن٥م خني ثٖضدفٍط  "خأنّيج شٵنٌز شٵ ـوًغ ټٱ٥ٍ )ٔٱٍي(مدجرش 

ٌثء ثٖضٵجخٽز ". ٌهټٌپ ٨مپ مدوبٍ ٔضؼ ٌثءثس  هث خئؼ ٌّ  (1)ٌثټدجـغ ثټيي ًٹٍن مَ

ٍثًًصيم خني ثټدجـغ ٌمن ثټص٩ج         ًًٲ ثټّجخٵز نمٽٚ إٗض أن ثٖضٵجخٽز ٨دجًر ٨ن ـ

ٍٿ ثټدجـغ من لُضټً  خصٍؼًٌ أِةٽز  ٌثٖضدفٍط ٍض مٹجن مصٱٶ ٨ٽًٌ مّدٵج، ًٵ

ز(ـٍٻ مفجًٌ ثټدفغ ٸّٽيج أٌ مفوهر )مٵننز(  خ٩ٝج منيج. أٌ ٬ري مفوهر)مٱصـٍ

ٌثء ثٖضٵجخٽز: -3 ٍثس إؼ  ل١

ٌأنّذ شٵنٌجس ثټدفغ ټؽم٪  خ٩و أن ًصّٝق ټٽدجـغ أنّ            ثٖضٵجخٽز ىٍ أنؽ٪ 

ٍمجس ثټصٍ شمّٹن من ثٔضؼجخز ٌثءثس  ثٖض٩ٽ ً ًدوأ ٍض إؼ ٌثلصدجً ٌٌٰٜ ٨ن أِةٽز ثټدفغ 

ٍثس ثټصجټٌز: ٌٰٶ ثټم١  ثٔض٨وثه ټصنٱٌي ثٖضٵجخٽز 

ٌثه  - مجٗ ثٖض ٌټز ٨ن ثْٔض ثټفٍٙٻ ٨٘ض إىن ل١ٍ من ثټؽيز ثٖضّؤ

ممج ًولپ ثَض٠مةنجن ثټنٱيس  لج٘ز إىث أؼًٌض أظنجء ثټ٩مپ مٵجخٽصيم،

 ټٽ٩ّمجٻ.

 شفوًو أىوثٯ ثٖضٵجخٽز. -

يل. - ٌىم ٨ٌّنز ممعّٽز من ثٖضؽصم٪ ثْ٘ض ٌثه ثټيًن ٌِٵجخٽيم   شفوًو ثْضٰ

ٌثه ثټ٩ٌّنز. - ٌثټدٌجنجس ثټصٍ ًويل خيج أٰ ٍمجس   ثټصأٸٌو ٨٘ض رسًز ثٖض٩ٽ

ةٽز(. -  شفوًو هټٌپ ثٖضٵجخٽز)ثِْض

مُضء.ثټصوًًذ ٨٘ض ثٖضٵجخٽز خ شؽًٌذ ثٖضٵجخٽز: - َّ ٨ٍز من ثټ  جلصٌجً مؽم

أظنجء ثټصنٱٌي ثټٱ٩يل ټٽمٵجخٽز، ًؽذ ٨٘ض ثټدجـغ أن ٩ًٌٕ ثٖضٵجخپ خأىمٌز  -

ٌأن ًٵصرص مٹجن ثٖضٵجخٽز ٧ٍ ثټدفغ،  ٌثٖضٵجخپ، م٪ ثټصأٸٌو  مٍٜ ٨٘ض ثټدجـغ 

ٌثٛ ثټدفغ ٰٵ٢. ٍمجس شّص٩مپ ْض٬  ٨٘ض أّن ثٖض٩ٽ

َض ًدوي هى - ةٽز ثٖضفجًور  شرّصٰجس مج ٨نو  ٕصً أ٨ٌ٘ض ثټدجـغ أن ًدوأ خجِْض

ٍمجس م٩ٌّنز.  ِمج٨ً ٖض٩ٽ

 (2)ًوًٌ ٍض ثٖضٵجخٽز. ًّّؽپ مج خؽذ ٨٘ض ثټدجـغ أن ًٹصذ أٌ -

 
 

                                                           
 .8@8ادلرجع السابق، ص  آخرون،و  فضيل دليو (1)

 
 .?89-=89ص  ص  مرجع سابق، داود بن درويش حلس، (2)
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ٍث٧ ثٖضٵجخٽز ٠ٌٌٴيج ظجنٌج:  : أن
 
ٍث٧ ثٖضٵجخٽز:-1  أن

ٌمٵجخٽز ٬ري مٵننز. ٨ٍجن من ثټٵجخٽز، مٵجخٽز مٵننز   ىنجٷ ن

 ثٖضٵجخٽز ثٖضٵنّنز:-1-1

 أِةٽز ٸّپ مفًٍ ٍض ثٖضٵجخٽز أٌ خ٩ٝج منيج. ٌٌٰيج ًٝ٪ ثټدجـغ         

 ٵجخٽز ثټ٭ري مٵننز:ثٖض-1-2

ٌټٹن ٰٵ٢ ًفوه مفجًٌ  إى َض ًٵٌّو ثټفوًغ، ٌٌٰيج َض ًٝ٪ ثټدجـغ أِةٽز ثٖضفجًٌ،

.٧ٍ  ثټفوًغ ٨ن ثٖضٍٜ

٧ًٌٍمٝ٪ ثلصٌجً ثٖضٵجخٽز ثٖضٵننز أ ٧ٍ  ٌ ٬ري ثٖضٵننز إٗض ٠د٩ٌز ثٖضٍٜ ٰينجٷ ثٖضٍٜ

٬ٌري ثٖضصٕ ٌخجټصجيل ـرصىج ٍض  ثټيي ًّص١ٌ٪ ثټدجـغ ٰيم ؼمٌ٪ أخ٩جهو، ٩ّذثٖضفوه 

٧ٍ ثټيي ٨ٌٽًٌ ٰيٍ خفجؼز إٗض ثٖضٵجخٽز ثٖضٵننز؛ أِةٽز، َض ًّص١ٌ٪  ٌټٹن ىنجٷ ثٖضٍٜ

ج، ٌټيټٺ ًرتٷ ثټفوًغ مٱصـٍ ٌخجټصجيل ٰيٍ خفجؼز إٗض ثٖضٵجخٽز  ثټدجـغ ـرص أخ٩جهو 

 ٵننز.ثٖض٬ري 

 ٠ٌٳ ثٖضٵجخٽز:-2

٨ٍجن من ٠ ٌمٵجخٽز ٬ري مدجرشر.ىنجٷ ن ٌثء ثٖضٵجخٽز، مٵجخٽز مدجرشر   ٌٳ إؼ

 ثٖضٵجخٽز ثٖضدجرشر:-2-1

ٍثً ثٖضدجرش. ٌٌٰيج ًٽصٵٍ ثټدجـغ م٪ ثٖضدفٍط مدجرشر،  ًٌصّم ثټف

 ثٖضٵجخٽز ٬ري ثٖضدجرشر:-2-2

 (1)ٌٌٰيج ًؽٌي ثټدجـغ مٵجخٽصً م٪ ثٖضدفٍط ٨ن ٠ًٌٶ ثټيجشٲ أٌ ثَضشٙجٻ ثِضيل.

٨ٌٌٍح ث ظجټعج: َثًج   ٖضٵجخٽز.م

َثًج ثٖضٵجخٽز:-1  م

ٍث١ِصيج ميمج ٸجن ـجٻ ثٖضٵجخپ  - ٌور ثټصٍ شؤلي ثٔضؼجخز خ ش٩صرب ثټصٵنٌز ثټـٍ

 م٩ً:

 .ٌأ ټً ثٖضٵجخپ ثټّؤثٻ ٌأ ٌٰٵ  إىث ٸجن ثٖضٵجخپ َض ًٵ

 .ًثبيم ٸصجخز ٌث٬دني خجٔضهَضء خآ  إىث ٸجن ثٖضٵجخپ م٩يم من ٬ري ثټ

 ٌثټ٩ ٌمن ثٖضٙجخني   ؽَر.إن ٸجن ثٖضٵجخپ م٩يم أ٠ٱجٻ أ

                                                           
 .@;8مرجع سابق، ص  رشيد زروايت، (1)
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ٍٴجب٪. - ٲ ثټٹٌٱٍ ټٽ  شّج٨و ثټدجـغ ٍض ثټٍ٘

ًثِصيج. - ٌثه ه ٌر ثٖض ٍٴٍٯ خنٱًّ ٨٘ض ثټ٥جى  (1)شّج٨و ثټدجـغ ٍض ثټ

 ٨ٌٍح ثٖضٵجخٽز:-2

وثط. - ٍخجس ٨ور نجخ٩ز من ٬ًدز ثٖضدفٍط ٍض شٝمٌم ثْـض ٍثؼً ثټدجـغ ٩٘ ً 

ٖضج شصّٝمنً من ثلصٌجً  ش٩صرب ثٖضٵجخٽز أ٬٘ض ثټصٵنٌجس من ـٌغ ثټصٹجټٌٲ، -

 ً ٌمٙجًًٲ ٌشو ٌهٰ٪ أؼًٍىم  ٍمٍن خجٖضٵجخٽز  مجٗ ثټيًن ًٵ ًذ ثْٔض

مجٗ ثٖض٩نٌني.  شنٵٽيم أظنجء مٵجخٽز ثْٔض

ٌٴض ٸدري - ٍث٨ٌو ٌؼيو ٔجٳ ټٽفٍٙٻ ٨٘ض  شفصجػ ثٖضٵجخٽز إٗض  ټصفوًو ثٖض

 (2)ثټدٌجنجس ثټُضٍمز.
 

 لجشمز:

            ً ًز ٌنّصمٽٚ ممج ِدٶ أّن ثټصٵنٌجس ثٖضنيؽٌز ثٖضدجرشر ٍض ثټدفغ رضٌ

ًثِز، صٹمجٻ ثټو ٌثټٱ٩جٻ َِض ٌثء ثټدفٍط خجټدٌجنجس  ٸمج ټيج هًٌىج ثټدجًٍ  ٍض إظ

ٍمجس، إنّمج  يشءٌىيث إن هّٻ ٨٘ض  ٌىٍ من ثټصٵنٌجس ثټٕجب٩ز ٍض ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ، ٌثٖض٩ٽ

ٌمٙوثٴٌصيج ًوٻّ  ممج ًٝٱٍ  لج٘ز مج إىث ثِص٩مٽض ؼم٩ٌيج ٍض ثټدفغ، ٨٘ض شمٌَىج 

ٌ  ٨ٽًٌ شن٧ٍ  ثټن٧ٍ.ىجبپ من ـٌغ ثټٹم 

ٍثء ثٖضدصوبني منيم أٌ ثٖضصٵومني ٍض مؽجٻ ثټدفغ، َض             ٌنؽو ٬جټدٌز ثټدجـعني ِ

٥ز،  ٌجن ٸٽيج مؽصم٩ز )ثٖضُـض ٍظيم من إـوَ ىيو ثټصٵنٌجس، ٌٍض خ٩ٞ ثْـض شمٽٍ خف

ٌثِص٩مجټيج ٍض ثټدفغ أمٌ  صمجًر، ثٖضٵجخٽز(، ًٌدٵى ثلصٌجً ثټصٵنٌجس ثٖضنيؽٌز  ثَِض

مصجً من ٠ٌٯ ثټدجـغ ٠ٌد٩ٌز ثټدفغ ٍض ـو ىثشً ثټصٍ شٱٌٛ مٌىٍن خجٖضنيؾ ثٖض

 ثلصٌجً شٵنٌجس منيؽٌز م٩ٌنز هٌن ثْضلٌَ.     -ثټدجـغ–٨ٽًٌ 

 

  

                                                           

، دار وائل، عمان، منهجية البحث العلمي: القواعد والمراحل والتطبيقات وآخرون، زلمد عبيدات (1)
 >;8، ص ?@@8األردن، 

 .@=، مرجع سابق، ص مناىج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث عمار بوحوش وزلمد زلمود، (2)
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ٌثؼ٪:  ٴجبمز ثٖض

َثبٌ، مولپ إٗض ٨ٽم ثټنٱْ ثٖض٩جرص م١ٙٱى ٨ٍٕي، .1 ٨ٍجس ثټؽجم٩ٌز، ثټؽ ٍثن ثٖض١د ، هً
ٟ3 ،2010. 

ٌثشٍ،  .2 ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز، شوًًدجس ٨٘ض منيؽٌز ثټدفغ ثټ٩ ًٌٔو ًٍ هٌن هثً ٽمٍ ٍض ثټ٩ٽ
َثبٌ، ٟ  .2002، 1ثټ١د٪، ثټؽ

ٌشنٱٌي ثټدفغ ثَضؼصمج٬ٍ٨ًٌذ مفمو ٌِو أـمو .3 ٹنوًًز، ، شٙمٌم  ، هثً ثٖض٩ٌٰز، ثِٔض
 .1980مرص، ه.ٟ، 

ٌآلٌٌن، .4 ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز ٌٰٝپ هټٌٍ  ًثس ؼجم٩ز أِْ ثٖضنيؽٌز ٍض ثټ٩ٽ ، منٍٕ
َثبٌ،   .1999ٴّن١ٌنز، ثټؽ

َر، ٰٽ١ّني،  منجىؾ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ، ِيٌپ ًٍٳ هًجح، .5 ٬2003. 

ٌشٵنٌجس ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ، ٨دو ثٖضؽٌو ٴوي، ثټيجهي لجټوي،  .6 هثً  ثٖضٌٔو ثٖضٱٌو ٍض ثٖضنيؽٌز 
َثبٌ،  ٌثټنرش، ثټؽ ٍمز ټٽ١دج٨ز   .1996ى

، هثً ثٖض٩ٌٰز ثټؽجم٩ٌز، منجىؾ ثټدفغ ٍض ٨ٽم ثټنٱْ ٨دو ثټٱصجؿ مفّمو هًٌوثً، .7
 .1999، 2ثټٵجىٌر، مرص، ٟ

ٌثٖضنيؾ ثټ٩ٽمٍمفمو ٨يل مفمو،  .8 ، هثً ثٖض٩ٌٰز ثټؽجم٩ٌز، ثټٵجىٌر، مرص، ٨ٽم ثَضؼصمج٧ 
ٟ1 ،1980. 

ٍه، .9 ٌمفمو مفم  ٍٓ ٍثن  منجىؾ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٠ٌٌٳ إ٨وثه ثټدفٍط، ٨مجً خـٍ هً
َثبٌ،  ٨ٍجس ثټؽجم٩ٌز، ثټؽ  .1995ثٖض١د

هن ٟأِْ ثټدفغ ثټرتخٍيثټٕجًذ ٨دو ثټفج٦ٰ،  .10 ٌثبپ ټٽنرش، ثًْض  .2012، 2، هثً 

ٌه خن هًًٌٖ ـٽْ، .11 ٍٸٌز،  هث ٍٿ ثټّٽ ٌق ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٍض ثټ٩ٽ ٌشٍٜ َر، شن٥ٌم  ٬
 .2006ٰٽ١ّني، 

ٍهًز، ثټصٵًٍم ثټرتخٍي ٰصق هللا منوًٌ ٨دو ثټُّضٿ، .12 ، هثً ثټنرش ثټوٌيل ثټًٌجٛ، ثټ٩ّ
ٟ2 ،2006. 

ٌآلٌٌن، .13 ٍٸٌز م٪ ش١دٌٵجس  ثټٵف١جنٍ  ٍٿ ثټّٽ ٸٽٌز ، SPSSمنيؾ ثټدفغ ٍض ثټ٩ٽ
ٍهًز، ٟإهثًر  ٍه، ثټ٩ّ  .2013 4ثْض٨مجٻ، ؼجم٩ز ثٖضٽٺ ٩ِ

، هثً ٬ًٌذ ټٽ١دج٨ز أِْ ثټدفغ ٍض ثټمومز ثَضؼصمج٨ٌز ثټنؽج مفمو ثټ٩موي، أخٍ .14
 .1995ٌثټنرش، ثټٵجىٌر، مرص، 

ٌثىٌم ټ١ٱٍ، ٠ٽ٩ض .15 ٌثس ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ إخ ٌأه ، هثً ٬ًٌذ ټٽ١دج٨ز أِجټٌذ 
 .1995ٌثټنرش، ثټٵجىٌر، مرص، 

ٌآل .16 ٌثټص١دٌٵجس، هثً منيؽٌز ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٌٌن،٨دٌوثس مفمو  ٌثـپ  ٌثٖض ٍث٨و  : ثټٵ
هن،   .1998ٌثبپ، ٨مجن، ثًْض
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 جلنياث ووسائل البحث السىسيىلىجي ووسائطه

 أ د. ىـــادية عوشــور

 بــاحثة يف علــم االجتمــاع

 2سطوف -جامعة حممد دني دباغني 

 مٵومز

٩ز             جًر ثٖضٍِ ٌثبٶ ثټدفغ  شٵوٿ ٌٰمج ِدٶ ثَٔض ٌأًٝج ٠ ٌمنجىؾ  إٗض موثلپ 

ٌثس(  ٌٸٽيج شفصجػ ٍض نيجًز ثٖض١جٯ إٗض شٵنٌجس )أه ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز،  ٍض مؽجٻ ثټ٩ٽ

ٍٻ إٗض ـٽٍٻ  ٌثټٍ٘ جب٢ ټصٱ٩ٌٽيج، شفٵٌٵج ْضىوثٯ ثټدفغ  ٌثًٝج ٌِ جبپ  ٌٌِ

ٌنفن ىنج نفجٌٻ شٵوًم ٨ٌٛ ممصرص ْضىم ىيو ثټصٵنٌجس  ز،  ٹجټٌجس ثٖض١ٌـٌ ٔٔض

ٌث جب٢ ثټصٍ ًؽو ثټدجـغ نٱًّ مٽَمج خج٨صمجه خ٩ٝيج ثٖضنيؽٌز  ٌٸيث ثټٍِ جبپ  ټٍِ

جًر إٗض  ٌٴدپ ىټٺ نفجٌٻ مؽوهث، من خجح ثټصيٸري ثَٔض صةنجُ خجټد٩ٞ ثَضلٌ.  ٌخجَِض

ٌثټصٵنٌز ٌٰمج ًيل: ٌثټ١ًٌٵز   أىم ثټٱٌٌٳ خني ثٖضنيؾ 
 

ٍٿ ثټ١د٩ٌٌز  ؾ:ــثٖضنيًٕٹپ             ٌثبٌج ټٽدفغ ٍض ثټ٩ٽ ًث ثؼ ثَضنّجنٌز؛ ٌ أمن٥ٍ

ٍٿ ثټ٩ٽمٍ؛  ٌٰٶ ىيث ثٖضٱي ٍټٍؼٌز م٩ٌنز  ٌىٍ ٍض ىټٺ ًصأِْ ٨٘ض مٌؼ٩ٌز ثخّصٌم

ًبٌٌّز ىٍ:أنصفوط ٍض  ٍٿ ثَضنّجنٌز ٨ن ظُضظز منجىؾ  ٌثؼ٪ ثټمج٘ز ٍض ثټ٩ٽ  ىم ثٖض

ٌثبٍ؛ - صٵ  ثٖضنيؾ ثَِض

صندج٠ٍ؛ -  ثٖضنيؾ ثَِض

صندج٠ٍ. -  ثٖضنيؾ ثَضٰرتثيض ثَِض
 
ٌټٌْ ٠ٌٳ( م٩نى ثټدفغ ٸمج أنيج  ٌثبٶ           خٌنمج شٕمپ ثټ١ــًٌٵز )ؼم٪ ٠

ٌثءثس ش٩ٽٌمٌز.  ش٤ٍٲ ٍض ثټفٵپ ثټدٌوث٬ٍؼٍ ټصٱٌو ثؼ
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وفً تهكم الرع رهب إلى أن كل فكشة    H. Poincaréوجذ هىشي بىاوكشٌه 

 Aسىسٍىلىجٍت، إوما تفتشض مىهجا خاصا، ولزلك كان ػلم االجتماع فً سأٌه

ومؼىى رلك أن ػلم االجتماع، وظشا لتؼذد ػلم متؼذد المىاهج قلٍل الىتائج"، 

مذاخله واتجاهاته، فهى متؼذد المىاهج، ألن طبٍؼت المىضىع هً التً تفشض 

لمؼلىماث مه الىسط ث وىع المىهج والىسائل، التً ٌمكه استخذامها فً جمغ

االجتماػً
(1)

 

 

 

ٌش ٤ٌٍٱيج "ًند٭ٍ ٨٘ض ثټدجـغ ثٖضجىٌ ثَض٠ُض٧ ٨٘ض أٸرب ٨وه ممٹن من منجىؾ ثټدفغ 

 (2)ټصٽدٌز مص١ٽدجس ٤ٌٌٯ ثټدفغ ثٖضمصٽٱز."
 

ثټفوًغ ٨ن ثټصٵنٌز ًفٌٽنج ٨٘ض أهثر ٤ٌٌٱصيج ٔدٌيز خجټ٩مپ  صٵنٌز:ـثټأمج            

٨ٌ٘ض مّصٍَ  ٌشٵنٌز ثټربمؽز ٍض ثټفجٍِح،  ثټصٵنٍ، ٸمج ىٍ ثټٕأن ټصٵنٌز ثټيجشٲ، 

ٌشٵن صمجًر،  ٍٿ ثَضنّجنٌز، ًمٹن ثټفوًغ ٨ن شٵنٌز ثَِض ٙجء.ثټ٩ٽ ٰيٍ )أي  ٌز ثَـض

ٌٽز ثټصٍ شم ش٤ٌٍٱيج ٍض مٌـٽز م٩ٌنز من ثټ١ًٌٵز أٌ ثٖضنيؾ،  (ثټصٵنٌز شٕري إٗض ثټٍِ

ٸمج أنيج شّمق خصنٱٌي ثټ١ًٌٵز أٌ ثٖضنيؾ خجټٕٹپ ثٖضُضبم، ًٌمٹن أن نٕري، ٨٘ض 

ٌشٵنٌز  صمجًر  جبپ معپ شٵنٌز ثَِض ٨ٍز ثټصٵنٌجس أٌ ثټٍِ مّصٍَ ثټدفغ، إٗض مؽم

ٙجء.  (3)ثَـض
        

ٌثسًمٹن ثټصمٌٌَ خني           ٌخني ممصٽٲ ثْضه ثټصٍ ًمٹن ش٤ٌٍٱيج  ثٖضنيؾ ثټ٩ٽمٍ 

ٌثـوث ًصأِْ ٨٘ض  لُضٻ ٨مٽٌز ثلصدجً ثټٱٌٌٜز؛ ٨٘ض ث٨صدجً أن ىنجٷ منيؽج ٨ٽمٌج 

ٌثټصٵنٌجس ثٖضُضبمز ټٽصفٵٶ  ٌثټ١ٌٳ  ٌش٤ٍٲ ٜمنً ثټنيٍػ  ٌثهً٭م م٩ٌٍض مفوه؛  خ

ؤثٻ ثَضن١ُضٳ؛ ٍټٍؼٌز  من ثټٱٌٌٜز ٌِ ْضن ثٖضنيؾ ...ًصأِْ ٨٘ض لٽٱٌز ثخّصٌم

٨ٍٍ، من  ٍثٴ٪ ثٖضٍٜ ٨ٵُضنٌز م١دٵز أٌ خنجبٌز ش٩صمو شٱج٨پ ثټدنٌجس ثټيىنٌز م٪ ثټ

                                                           
، اجلزء االول، منشورات االتجاىات النظرية والتطبيقية في منهجية العلوم االجتماعيةسلتار:  زلي الدين (1)

 .>88-;88، ص@@@8جامعة باتنة، 
اعداد البحوث، دليلك الكامل في تصميم مشاريع البحوث سامي حسن عرار )ترمجة واعداد(:  (2)

 .<:8، ص?900، الطبعة االوىل ، دار مهرات للعلوم، وإدارتها
 .=80عبد الكرمي غريب، مرجع سابق، ص  (3)
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ٌشٹًٍنيج خًٍٙر من١دٵز  ٌخ٢ خٌنيمج ٍض ٨مٽٌز خنجء ثٖض٩ٌٰز  ٌ ممجظٽز...ٌإىث أأؼپ ثټ

ٍٴٲ ٨٘ض ٨مٽ ٍثىٌ ثٔضنّجنٌز، ًص ًثِز ثټ٥ ٌز ثلصدجً ثټٱٌٌٜز، ٸجن ثٖضنيؾ ثټ٩ٽمٍ ٍض ه

ٍث١ِز أهثر  ٌبٌيس ټيج؛ ٰئن ٨مٽٌز ثلصدجً ىيو ثټٱٌٌٜز ٴو شصم خ خج٨صدجًىج ثټّؤثٻ ثټ

٨ٌ٘ض  ٌمُضبمز ټؽم٪ ثٖض١٩ٌجس.  ٌثس ثټصٍ ٩ًصربىج ثټدجـغ ٘جټفز  ٨ٍز من ثْضه أٌ مؽم

جُ ٰئن أهثر ثټدفغ ٸمٌـٽز أِجٌِز من ِريًٌر ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ، ش٩و  ىيث ثِْض

ٌشمفٌٚ ثټٱٌٌٜزأِجٌِز ٌرضًًٌز ټ  .(1)ٱفٚ 
 

ٍټٍؼٍ (1 ٌ  شٵنٌجس ثټدفغ ثټٍِّ

ــ٥ز (2  :L’Observation شٵنٌز ثٖضُـض

َض  :ثټص٩ًٌٲ -أ

٧ٍ ثټدفغ،            ٍمجس ثٖضص٩ٽٵز خمٍٜ جبپ ؼم٪ ثٖض٩ٽ ٌٽز من ٌِ ٥ز ٌِ ش٩صرب ثٖضُـض

ٍٻ إٗض ثټفٵجبٶ ثټصٍ ٩ًّى ثټدجـغ إٗض م٩ٌٰصيج. ٰيٍ شمٹنً ٨٘ض  خ٭ٌز ثټٍ٘

ز. ثټص٩ٌٯ ٨٘ض خ٩ٞ  ٌٽصجن »أٌ ٸپ مُضمق ثټ٥جىٌر ثٖضوًٌِ ٌثٴدز ٌِ ٌثٖض ٥ز  إن ثٖضُـض

ًثِز، أِجُ  ٍثٴ٪ ثټمجًؼٍ، ٴٌو ثټو ٌثبٍ، ش٩صموثن ثټ صٵ جبپ ثٖضنيؾ ثَِض من ٌِ

ٍٻ إٗض ثٖض٩ٌٰز ثټ٩ٽمٌز ثټوٴٌٵز ٌثټٍ٘ ٥ز ثټٽدنز . »(2)«َضلصدجً ثټٱٌٌٛ  ش٩صرب ثٖضُـض

ٌم ٗض ٍض ثټدفغ خ٭ٌز ثټصفٵٶ من ٘فز ٌٌٰٜجشً،  ن أؼپ ىټٺ ًيصم ثټ٩ٽم ثٌْض

ٌثټٹٕٲ ٨ن ممصٽٲ  ٌشٙنٌٱيج  ٍثىٌ ثټفٌّز  ٥ز ثټ٥ ٥ز ٸأهثر خفغ، ٖضُـض خجٖضُـض

ٍثنني  جُ ٴ ٍٴجب٪ ثټصٍ شمعپ ٍض ثِْض ٱٌز ټٽ ٍٻ إٗض إ٘وثً أـٹجٿ ٌ٘ أخ٩جهىج ټٽٍ٘

 .(3)«ثټ٩ٽم

                                                           
، الطبعة االوىل، منشورات منهج البحث العلمي في علوم التربية والعلوم االنسانيةعبد الكرمي غريب:  (1)

 .<=8-==8، ص ص: 9089عامل الًتبية، الدار البيضاء، 
سة، منشورات جامعة الطبعة الساد ،المنهج وطرائق البحث في علم االجتماع زلمد صفوح األخرس: (2)

 .:98ص: ، 9008دمشق، سورية،
، دار ىومة : المرشد المفيد في المنهجية وتقنيات البحث العلمياذلادي خالدي، عبد اجمليد قدي  (3)

 .>9-;9، ص: =@@8للطباعة والنشر، اجلزائر، 
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ٍثهط            ٌثَضنصدجو ټٽف ٥ز ىٍ ٩ٰپ ثټن٥ٌ م٪ ثټرتٸٌَ  ًثِصيج.  ،ٌثٖضُـض ٴٙو ه

ٍهٌن ٌٰيميج ٍثىٌ ثَضؼصمج٨ٌز: (1)ٌشفٽٌٽيج، ًّص٩مپ خ  ظُضظز مٱجشٌق ټٌرشؿ ثټ٥

 .ًر ثَضنصدجو ًشيج ٨٘ض إظج ٌٴو ٨ٍجس ثَضؼصمج٨ٌز  ٥ز ثٖضٍٜ  مُـض

  ٌشّصٽَميج ىيو ٌثٖضص١ٽدجس ثټصٍ شٱٌٜيج  ٥ز ثټٝ٭٠ٍجس  مُـض

وثط هثلپ ثټدٌةز ثټصٍ ٤يٌس ٌٰيج.  ثْـض

 ٌثټٱج ٍخز  ٌثَضن٩ٹجِجس ثٖض٬ٌ ٥ز مؽمپ ثِضظجً  ِور ثټصٍ شنٕأ مُـض

 خصٝجٌٰ )شأظريثشيج( أ٩ٰجټيج.

ٌثٴ٩ــٍ:  معجٻ 

  :٥ز ٨٘ض ثظجًر ثَضنصدجو "٤جىٌر ثټصٍّٻ  ٍض مج ش٩ٽٶ خٵوًر ثٖضُـض

٢ ثټفرضي ٖضوًنز ١ٌِٲ من ٠ٌٯ ثؼجنذ  مٱرتٴجس ثټ١ٌٳ ٍض ثټٍِ

ٌأٰجًٴً"  ًًٍِني 

 " ، ٥ز ثټٝ٭ٍٟ ًثس خّدذ ثنصٕجً مج ش٩ٽٶ خمُـض ٨ٌٴٽز ِري ثټٌّج

ٍټني خني ٌثټٙوٴجس"ثٖضصّ ٵز ثټّجبٵني ٠ٽدج ټٽمجٻ  ٌمُـض ًثس    ثټٌّج

  ،ًٌثټصّدذ ٍض شٽٍط مج ش٩ٽٶ خجِضظج ٌثټٱُٝضس،  جك  "ًمٍ ثَضٌِ

ٍټٍن".  ثٖضف٢ٌ ثټيي ًٹعٌ ًٌٰ ثٖضصّ

٥زشو٨ى           ٍر أِجٌِز ٍض ؼمٌ٪ خ ،أـٌجنج ،ثٖضُـض ٌىٍ ل١ جټ٩مپ ثٖضٌوثنٍ، 

ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز، ىيو ثټصمٙٙجس خيي ث ثٖض٩نى ٰيٍ شٽٺ ثټصٍ شن١ٍي ثټدفٍط ٍض ثټ٩ٽ

ز ٜمن  ةٽز ثٖض١ٌـٌ ز، ٸجٔضؼجخجس ٨ن ثِْض ٍثه مٽمٍِ ٌشفٽٌپ م هثبمج ٨٘ض ؼم٪ 

ٌظجبٶ  ثِصمجًر خفغ، م١٩ٌجس إـٙجبٌز، شرصًفجس شم ؼم٩يج ٍض إ٠جً مٵجخُضس، 

ٌمٽٱجس  ٌظجبٶ  منؽَر  من ٠ٌٯ شن٥ٌمجس، أي، )معپ  رشٸز، إهثًر أٌ ٘فٌٱز( 

٥ج ٍثنذ ـٌجشٌز )م٩ٌٌٕز( ِم٩ٌز خرصًز،  أٌ مُـض س  أؼًٌض مدجرشر ٨٘ض ؼ

ًثِز  .(2)ټٓضٔمجٗ ٴٌو ثټو
٥ــزــٔ -ظجنٌج     :ٌٌٟ ثٖضُـض

ٌٍٰ مج ًأشٍ: ًٕرتٟ           رضًٌر ش

                                                           
(1) Luc Albarello: Apprendre chercher, l'acteur social et la recherche 

scientifique, deuxième édition, préface de Guy Bajoit, édition de Boeck 

université, Bruxelles, 2003, p: 22. 
( 2 ) Raymond Quivy. luc van Campenhoudt, Manuel de recherche en sciences 

sociales, troisième édition, Dunod , paris , 2006  p : 143. 
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 ٍــ٢ ثؼصمج٨ ، ُٰض شؽٍٍ ٍض ثْضمٹنز ثټسًز أي ثټصٍ ١ًٌٌّ ٌِ

 ٨ٽٌيج ثټصٹصم.

 ٍــ٢ ٨ُضٴجش ٌثخ٢ ٌِ : ثټٕدٹز ثَضؼصمج٨ٌز، مؤرشثس خنٌز ثټٌ

ٌثټمجٜ٪ ټٽم٩جًنز ثٖضؽٌهرثَض  ٧ٍ ثٖضوًٌُ   .ؼصمج٨ٌز ثٖضؤټٱز ټٽمٍٜ
 

ٍث٨يج ٥زــثٖضُـض أٔٹجٻ -ظجټعج  :ٌأن
 

٥ز ٬ري ثٖضدجرشر            ٌثٖضُـض ٥ز ثٖضدجرشر   ىنجٷ ثٖضُـض

٥ز ثٖضدجرشر ًصٱٶ  ثَض٨رتثٯ خأننج َض ًمٹن  ـٍٻ٨ٽمجء ثَضؼصمج٧ ثټيًن ًمجًٍِن ثٖضُـض

ٌخ٩ ٽفز،  ٦ هٌن ثِْض ٪ ٔدٹز أن نُـض دجًر ألٌَ، أنً من ثټرضًٌي ثټٵٌجٿ خٍٜ

ٌثٴدز، ًٕدً إٗض ـو ٸدري ٨جټم ثَضؼصمج٧ ثټيي ًؽٌي ثٖضٵجخُضس ٔدً مٍؼيز،  مؤٴصز ټٽم

مّٽفج نٱًّ، ٬جټدج  خٕدٹز ټٽصولپ، ىيو ثْضهثر ًمٹن أن شٹٍن أٸعٌ أٌ أٴپ 

 . (1)ًِمٌز

 ٰ٥ز ثٖضدجرشر جرشر ؼم٪ ىٍ شٽٺ أًن ًؽٌي ثټدجـغ خنٱًّ مد: (2) جٖضُـض

٥ز،  ٨ٍجس ثٖض٩نٌز، إنيج شنجٔو مٵٙوو من ثٖضُـض ٍمجس، هٌن م٩جټؽز ثٖضٍٜ ثٖض٩ٽ

ًنز ؼميًٍ ثٖضصفٲ  ٌثٴدز(، معُض: من ثؼپ مٵج ٥ز ثٖض ٌصً ٍض ثٖضُـض )شّصو٨ٍ ُ٘ـض

٥ز مج إىث  ٌمُـض خؽميًٍ ثټٌّنمج، ًمٹن ټٽدجـغ ٨ّو )إـٙجء( ثټنّجُ ٨نو ثٖض٭جهًر، 

ٌمجىث ً ٍث ٔدجخج أٌ مّنني  ٌثلصٌجًىم ټٽدجِيم(..ثټن.  ٸجن  ٌشوٌن )٠ًٌٵز ىنوثميم 
 

ٍض ىيو ثټفجټز ش٭١ٍ ؼمٌ٪ ثٖضؤرشثس ىثس ثټٙٽز مّدٵج، إنيج ٸو٨م هټٌپ           

٥ز؛  ٍٸٌجس ثُٖضُـض ٌثټيي ًٙٲ ثټّٽ ٥ز ثټيي ًصٹٍن ثن١ُضٴج من ىيو ثٖضؤرشثس،  ثٖضُـض

٨ٍجس ثټصٍ شمض  ٍمجس. إن ثٖضٍٜ ٥صيج َض ټٹن ثټدجـغ ًّؽپ مدجرشر ثٖض٩ٽ مُـض

ٍخز من ثټدفغ، ىيث ًدني ًٌنصٵپ مدجرشر إټٌيم  ٍمز ثٖض١ٽ شصولپ ٍض إنصجػ ثٖض٩ٽ

٥ز.   ٍث١ِز ثٖضُـض  خ

 

                                                           
( 1 ) Serge Pauguam : la pratique de la sociologie, licence socio, PUF, presse 

universitaire de France, paris, 2008, p 85  
(2) Raymond Quivy. luc van Campenhoudt, Op, Cit, p 151-152. 
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  ٥ز ٬ري ثٖضدجرشرٍض ـجټز ًر ثٖضُـض ٥ز( شٹٍن أمج ثِصمج ٌثٴدز )ثٖضُـض ؛ أهثر ثٖض

ٍث١ِز  ٍخز خ ٍمجس ثٖض١ٽ أٌ هټٌپ مٵجخٽز، ىيو أٌ شٽٺ، ٸ٤ٌٍٱز ثٔضنصجػ أٌ شّؽٌپ ثٖض٩ٽ

ٌق(:ث ٌثٖضفوهر ٨رب ثٖضؤرشثس. ظمز. ټوًنج معجټني )ټٽصٍٜ  ټٱٌٌٜجس 

 ثټ٥جىٌر ثټوًنٌز. -

ّز. - ًثس( ٸٱج٨پ ثؼصمج٨ٍ ٍض ثٖضِؤ ٍثهً )ثٔض٠ج  ثټٹ

٥ز، ٍض ٸٽصج ثټفجټصني  صمجًرًٰص٩ٽٶ ثْضمٌ خص١ًٌٍ أهثر ثٖضُـض ، جْضهثر ثٖضمصربر ىٍ ثَِض

ٌث أٸعٌ ه٩ٰج من هټٌپ ثٖضٵجْض  ىٍ ٌ خٽز. مفوهر ًٌِمٌز، ن ىيو ثټصٵنٌز شص١ٽذ ش١ًٍ

ٍر ، أِجټٌذ  منجِدز أٸعٌ خٕٹپ لجٗ، ټُضِصموثٿ ٍض ثټدٌوث٬ٍؼٌج، ٍض نيجًز ثټم١

 ألٌَ ِصٹٍن ـجرضر. 
 

٥ز أن             ٥ز ىٍ مفوهر، ٍث٧ــټٽمُـض ٥ز ثټد١ٌّز/ثٖضُـض : ثٖضُـض

٥ز.  ٥ز ثٖضن٥مز/ٔدٹز ثٖضُـض  خجٖضٕجًٸز/ثٖضُـض

 :٥ز ثټد١ٌّز   imple Observation sثٖضُـض

ٌىٍ ثټن٥ٌر  ص١ُض٨ٌز.  ًثِجس ثَِض ٗض ِٽٍٷ ثؼصمج٨ٍ إٌ ثَضنصدجو أشّصموٿ ٍض ثټو

 ٌ ٍٴٲ  ٦ ىنج ٨وٿ ثټصأظري ٍض ثٖض نمج إم٩ني هٌن ثٖضٕجًٸز ثټٱ٩ٽٌز ًٌٰ. ًفجٌٻ ثٖضُـض

  (1)ًرتٷ ثټّٽٍٷ ٨٘ض ٠د٩ٌصً.

 موقع المالحظة فً مخطط مراحل البحث السوسٌولوجً  -

  

                                                           
معية ، الطبعة االوىل، ادلؤسسة اجلااالسس النظرية واالساليب التطبيقية في علم االجتماعابراىيم العسل:   (1)

 .889، ص: <@@8للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، 
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 موقع المالحظة فً مخطط البحث: ( ٌوضح01الشكل رقم:  )

 

Raymond Quivy, Luc Van Campenhoudt : Op. cit , p :142. 

 الترجمة: الباحثة

 
 
 
 

 سؤال االنطالق

 اإلثراء

 

 

 المقابالت القراءات

 اإلشكالٌة

 صٌاغة  نموذج التحلٌل

 املالحظة

 تحلٌل البٌانات

 النتائج 
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 ٥ز ثٖضن٥مز   Observation stricte :ثٖضُـض

ٲ أٌ              ًثِز ثټٍ٘ ٥ز ـني ًٹٍن ثټيوٯ من ثټو ًّصموٿ ىيث ثټن٧ٍ من ثٖضُـض

 ٍ ٍء ٰةجس من ثٖض٩ٽ مجس ًمٹن ثټصندؤ خيج ٴدپ خوء ؼم٪ ثټدٌجنجس. ثټصٕمٌٚ ٍض ٜ

٥ز ثټؽمج٨جس ثټٙ٭رير ٌلج٘ز ثټؽمج٨جس ثټصٍ شؽصم٪  ټيټٺ ٰيٍ شّصموٿ ٍض مُـض

ٌهر، خفٌغ ًمٹن ثټصندؤ مٵومج  ٌټٱرتر ٍمنٌز مفو ټ٭ٌٛ م٩ني، ٌٍض مٹجن م٩ني، 

٥ز ثٖضن٥مز َضلصدجً  ٥ز...شّصموٿ ثٖضُـض ٍثه ثٖضُـض خجټٱةجس ثټصٍ شٙنٲ إټٌيج م

ٍثىٌ ثؼصمج٨ٌز م٩ٌنز  ٥ًٌجسثټن ٍثنني ثټصٍ شٝد٢ ٤ ٌثټٵ  ،ْ ٌثَِض  ، ٌثټٱٌٌٛ

ٌٍٰ رشٌٟ ثټٝد٢  ٌشصمٌَ خص ٍثٴٲ ثَضؼصمج٨ٌز.  ٌثٖض ٌشرشؿ ټنج م٩نى ثټفٵجبٶ 

ٍشٌز  ٌٸعريث مج شّصموٿ ثټصّؽٌُضس ثټٙ ٥ز.  ٌټٽؽمج٨ز ثٖضُـض خجټنّدز ټٽدجـغ 

٬ٌريىج. ًثس  ٌثَضلصدج ٌبٌز   (1)ٌثٖض
 
ٍثس نّٶ ثټصفٽٌپ ثټصٱ - ٥ز ثٖضن٥مز:ل١  ّري ثٖضُـض

٥ز ثٖضن٥مز 2ثټٕٹپ ًٴم )  ٌثټصٱّري ثټمجٗ خجٖضُـض ٍثس نّٶ ثټصفٽٌپ  ق ل١ ًٍٜ ).  

 

 .Raymond Quivy, Luc Van Campenhoudt : Op cit,  p : 209:  المصدر

 ثټرتؼمز: إ٨وثه ٔميص

                                                           
 .:88ابراىيم العسل، مرجع سابق، ص  (1)
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٥ز ٍىػ نّٶ  :مُـض ٌمؤرشثس :(1)ثټصفٽٌپ ًصٝمنأٌ نم  ثټٱٌٌٜجس، ثٖضٱجىٌم، أخ٩جهىمج 

٥ز ًن١ٽٶ من ٠ٌؿ ثټصّجؤَضس ثِض . ىيو ثْضخ٩جه  شٌز: شفٝري ثٖضُـض

   ــ٦ ؟  شفوًو م١٩ٌجس مُضبمز ْضىوثٯ ثټدفغ.مجىث أَـض

  ــ٦؟ أًن )ثٖضؽجٻ(؟ ٌمؽجَضشيج أًن أَـض ٥ز  وثس ثٖضُـض ٨مٽٌز ثنصٵجء ـٌ

ٌث٨جر  ًثِز )م ٌثٖضّصّٵجر من ثټفٵپ ثټ٩جٿ ٖضؽجٻ ثټو ثټعجخصز لج٘ز 

٨ٌٍز ىيث ث ٌن ٌز  ٌثًج ٨وًور(.لٍٙ٘  ٖضؽجٻ من ٍ

  ــ٦؟ ٨ٍيج: مدجرشر، ٬ري مدجرشر، خ١ٌّز، ٸٌٲ أَـض ٥ز، ن ٌثس ثٖضُـض أه

٥جس ثٖضصٹًٌر...ثټن.  ًنز خٌجنجس ثٖضُـض ٥ز...ثټن، م٪ مٵج  ٔدٹز ثٖضُـض
 
ٍهٰ ٌنْ ًٌرب Stéphane Beaud فّذ ٸپ من ِصٌٱجن خ  florence ٌٰٽًٍ

weber ٰ ،ن ٨ٽمجء ثَضؼصمج٧ ثټٹٌٱٌني، ًمٌٽٍنئ، ٌَ إٗض ثِص٩مجٻ ىيث ثټن٧ٍ  ،خجْـض

ٌثټصٍ َض ًمٹن شٙمٌميج ٸٽٌج مّدٵج.  من ثْضهثر،  
 

ٍىػ ثټصفٽٌپ )ًصٹٍن من شٕمپ             ٍث١ِصيج، نم ٥ز ؼمٌ٪ ثټ٩مٽٌجس ثټصٍ خ ثٖضُـض

ٌمؤرشثشيج(. ـٌغ شمٝ٪ َضلصدجً ثټفٵجبٶ،  ٌثٖضٱجىٌم م٪ أخ٩جهىج  ثَضٰرتثٜجس 

٥ز. ٍثؼيز ټٽدٌجنجس ثٖضُـض ٍمجس شم إىن شؽم٩ٌيج، لُض م ٻ ىيو ثٖضٌـٽز، ٨وًو م٩ٽ

ٍثټٌز، ٸمج ىٍ ثټفجٻ ٍض ثټٱًٌَجء أٌ ٍض  ٍر ثٖض ٍِٯ ًصم شفٽٌٽيج منيؽٌج لُضٻ ثټم١

٥ز ًمٹن أن شألي ٔٹپ ثټصؽًٌذ، ټٹننج نصفوط ىنج ٨ن رشٌٟ  ثټٹٌمٌجء ثٖضُـض

ًث مج شٹٍن ٍض ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ ٌخز نجه  .(2)ش١دٌٶ ثټصؽ
 

  ً ٥ز خجٖضٕج  :ٸزثٖضُـض

ٻ من            ٥ز خجٖضٕجًٸز ٍض ثټ٩ٽم ثَضؼصمج٨ٍ إٗض ثټنٙٲ ثٌْض ٍه ؼيًٌ ثٖضُـض ش٩

َء من ثٖضولپ  ٍټٍؼٌج ٸؽ ٌخ ثټٵٌن ثټ٩رشًن ٨٘ض ثْضٴپ ٨نومج شدنجىج ٨ٽمجء ثَضنعٌ

ٌشّؽٌپ ٠ًٌٵز  ٥ز  ٌثٌٰج ثټدفغ ثټيي ًنيٞ ٨٘ض مُـض ٬ٍ ٌثٍض. ًٌٵٙو خجَضظن ٬ٍ ثَضظن

٥ز ثټفٌجر ٍض ظٵجٰز أٌ ظٵجٰز ٨ٌٌٰ ٌٸجنض ثٖضُـض ز م٩ٌنز خوًؼز ٨جټٌز من ثټوٴز. 

                                                           
(1) Stéphane Beaud et Florence Weber: Guide de L’enquête de Terrain, Nouvelle 

édition, La découverte, paris, 2003, p : 143  
(2) Raymond Quivy. luc van Campenhoudt, 2006 op, cit, p : 143. 
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ٌٴو ثِصموٿ ىيو  ثٖضٕجًٸز خمعجخز ٠ًٌٵز ټُضٴرتثح ٴوً ثٔضمٹجن من مٱٌهثس ثټدفغ. 

ٌمجًؼًٌض مٌو  ثټ١ًٌٵز خوًؼز مٽف٤ٍز ٸپ من خًٌنٌُّض ٌٍّٰٹٍ   .(1)ٌمجټٌن
 

٥ز ثٖضٕجًٸز أن ًٕجًٷ ٨ٽم ثَضؼصمج٧ ٍض ثټٱ٩پ ث             َضؼصمج٨ٍ ثټيي شٵصًض ثٖضُـض

٥ز خجٖضٕجًٸز أٸعٌ ثٖضنجىؾ ثټدفغ ٍض  ًخمج شٹٍن ثٖضُـض ٌٰيمً. ٌ ٱً  ٩ًّى إٗض ٌ٘

ٌشٹمٌم  ٌم٪ ىټٺ ًّصفٌپ شٙنٌٲ  ٨ٽم ثَضؼصمج٧ ثټصٍ ً٭ٽذ ٨ٽٌيج ثټ١جخ٪ ثټٹٌٱٍ، 

٥ز  ٌٴو ٔج٧ ثِصموثٿ ثٖضُـض ٥ز ثٖضٕجًٸز.  ٌټز ٸپ ثټدٌجنجس ثټنجشؽز ٨ن ثٖضُـض ٌؼو

ٌثِ٪  ٌثٖضنيؽٌز ثٖضٕجًٸز ٨٘ض ن١جٳ  مني ثټّصٌنجس ٨٘ض ًو أنٙجً ثټصٱج٨ٽٌز 

 . (2)ثټ٩ٕدٌز
 

ٌث             ٥ز ثٖضمجًِجس ثَضؼصمج٨ٌز ثټٱ٩ٽٌز من ثٖضنجٴٕز ثټؽمج٨ٌز ٩ًو أم إن مُـض

ٍٴض، ټصفٌٙپ نصجبؾ، ٍض ثټ٭جټذ، شٹٍن ممٌدز  ًث ٴًٍج ٍض ثټ ٩٘دج، إنً ًص١ٽذ ثِصعمج

ٌم ٌثٜفز ثٖض٩جټم  ٍنيج ٬ري  ٌث ټٹ ٌثٟ ټّضمجٻ، ن٥ ص٭ُضٻ. إَض أن ًصم ثَضنم جهًج ٴٽٌٽز ثَِض

٥ز منجٴٕجس ټؽمج٨ز، ٌمُـض ٌثٍض  ٬ٍ ثټصٍ ًؽذ أن نٕٹپ  ٸٽٌج خّٽٺ ثټنيؾ  ثَضظن

ٌټٌجٿ.  ٍٰج ټوًيج، ٸمج ثِص١ج٧ أن ًٱ٩پ  ٌثٌٰز شؤظٌ ٨نرصث مأټ ٬ٍ ثِصموثمجس ثَضظن

( )  ىيث ثٖضّجً ثټ١د٨ٍ٩ٌ٘ض  (Streiffelerټٽمٵجخٽز ثټؽمج٨ٌز )ـّذ ِرتثًٱًُض

٩ٌجس أٌ ثټؽمج٨جس  .  (3)ټٽدفغ، من لُضٻ ثټٍٜ
 

ٌجر ثټؽمج٨ز ثټصٍ ًوًِيج           ٍٿ خصّؽٌپ ًٕرتٷ ثټدجـغ ٍض نٕجٟ ـٌ ، ًٌٵ

ٌر  ٌظيج، أٌ ٨٘ض ثْضٴپ ٴدپ أن ًفٌٯ ٩ٜٲ ثټيثٸ ٌٴض ـو ٥جشً هثبمج ٍض ميٸٌر  مُـض

ٌمج مٌ خً م ٍمً،  ٌىٍ ًّؽپ ٍض ىيو ثٖضيٸٌر ٸپ مج ـوط ټً ٍض ً ن ٌٔةج منيج، 

وثط.  ٌٴ٩ض ٌٰيج ثَـض ٍثٴٲ ثټصٍ  ٌمج ٴجٿ خً من ثشٙجَضس، ًٌٙٲ ٌٰيج ثٖض لربثس، 

٨ٍجس، ًٌّصمٽٚ  ٌثِز ـّذ ثٖضٍٜ ٥جس ٍض ٸ ٨٘ض ثټدجـغ أن ًٙنٲ ىيو ثٖضُـض

. ٍثٴٲ ًٌمٹن أن ًٙپ منيج إٗض ثټٱٌٌٛ ٱج هٴٌٵج ټٽم   (4)منيج ٌ٘

                                                           
، @900الطبعة األوىل،  عمان، دار الشروق،  نظرية علم االجتماع المعاصر،مصطفى خلف عبد اجلواد:   (1)

 ;89ص: 
 ;89ادلرجع نفسو، ص:   (2)

( 3 ) Sophie Duchesne. Florence Haegel : l’enquête et ses méthodes, l’entretien 

collectif, Armand colin, paris, 2008,  p20 
 .889ابراىيم العسل، مرجع سابق، ص  (4)
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 ٥ز ٌث: ش٩نٍ ش٤ٌٍٲ ؼمٌ٪ أٔدٹز ثٖضُـض ٥جس )ثټد١ٌّز  ٍث٧ ثٖضُـض ٖضن٥مز ن

٬ٌري ثٖضدجرشر ثټصٍ  ٥ز خجٖضٕجًٸز( خمج ٌٰيج شٽٺ ثٖضٵجخُضس ثٖضدجرشر  ٌثٖضُـض

ٌىنج نٕري إشّمق خص٭يًز ثٖض صٱّجً.  ٥ز م٪ ثَِض ٥ز أٗض ُـض ن ٔدٹز ثٖضُـض

ًثس ٴوً ٸجٯ من ٗض إشفصجػ  ٌثؼصمج٨ٌز ًؽذ أن شميج ٌنٱٌّز  مص٪ ص٨ٵٽٌز 

ٌنجمؾ  ٗض ثِرتثشٌؽٌز مفإٌٸيټٺ شفصجػ خيج ٔمٌٙز ثټدجـغ،  ٹمز ټصنٱٌي خ

٥ز ٌٰٶ مج ًّمق خصفٵٌٶ ثْض ثٖضُـض ىوثٯ ثٖضم٢١ ټيج مّدٵج خپ ًٌٌٝٲ ، 

 .ًٌُن٩ٕيج ٭يًيج٨ٽٌيج مج ًُ 
 

ًشدج٠ - ٥زـز ثٖضـجس ٔدٹـث  :ُـض

  ًثِز ثٖضٌوثنٌز، إى أن ًشدجٟ خني ثٖضٍؼً ثټن٥ٌي ټٽو ٌه ثَض ش٩ٌني ـو

ٌثبٍ ٍٿ ثٔضؼ  ٌثٖضصٝمن ټٓضخ٩جه ثټوًنجمٹٌز ًّري)ًٍؼً( ،ثٖضٱي

ٍنني ټٽنّٶ  ثټدجـغ، ًٌّمق ټً خص٩ٌني ثټٱج٨ٽني ثٖضص٩وهًن ثٖضٹ

ٌث  ٌټةٺ ثټيًن ټم ًم١ٌ ًثِز ثَضمدريًٵٌز. ـصى أ ثَضؼصمج٨ٍ مفپ ثټو

 خدجټً.

  ٌجس ثْضخ٩جه ًثِز ٌلٍٙ٘ إًؽجه ثټٙٽز ثټ٠ٌٍور خني ىوٯ ثټو

ٌثَضؼصمج٨ٌز. ًثِز ثٖضٌوثنٌز   ثټوًنجمٌٹٌز ٖضؽجٻ ثټو

  :٥ز ٥ز ٌإ٨جهر ثٖضُـض  Observation et réobservationثٖضُـض
 

٥ــز ثٖضن٥مــز: - ٌټز خٌجنــجس ثٖضُـض  ؼــو

٥ز ثټ٩ٽمٌز             ،٩ًصرب شّؽٌپ ٸپ مج شٵ٪ ٨ٽًٌ ٨ني ثټدجـغ أظنجء شنٱٌي ثٖضُـض

ٍثء ٸجنض خ١ٌّز أٌ خجٖضٕجًٸز ٌثءِ ٌث خجټيٸٌ أن  .٨ميل ٍض ٬جًز ثْضىمٌز ، إؼ ٌؼوً

ٌټز ثټدٌجنجس ثٖضفٙپ ٨ٽٌيج ٌق ثټٌؤًز  ٨رب ،ؼو ٥ز ًّج٨ونج ٍض شٍٜ شٵنٌز ثٖضُـض

ٌثټؽوٌٻ ثِضشٍ  ٌثه شفٌٙٽيج من لُضٻ ثټدفغ ثٖضَم٪ ثنؽجٍو.  ثٖضص٩ٽٵز خجْضىوثٯ ثٖض

ٌثټيي ًؽذ أن لُضٻ ش١دٌٶ شٵنٌز ًربٍ ټنج مج ثټيي نفصجؼً شفوًوث من  ٥ز،  ثٖضُـض

ٌثبٌز ثٖض٩صمور ٍض ثٔض٠جً ٌخمٱجىٌميج ثٔضؼ ًثِز   ثټن٥ٌي: ًٌشد٢ آټٌج خٱٌٌٜجس ثټو
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٥ز: 1ًٴم ) ؽوٌٻ ثټ ٌټز خٌجنجس شٵنٌز ثٖضُـض  ( ٠ًٌٵز ؼو

 ثٖضٙوً: إ٨ــوثه ثټدجـعز

ٱً م٩ٽمج، ٬ري           ةٽز، خٍ٘ نً ًؽذ أن ًٹٍن أًٝج، ٴجخُض أًٵوٿ هټٌپ ثِْض

ٌټٌز. ټٽصفٵٌٶ ثٖضٌوثنٍ )ثٖضّق( ٠د٩ٌز  ٥جس ثْض ٌثټص٩وًپ، خص٤ٌٍٲ ثٖضُـض ټٽص١ًٍ 

 ٌ ٍټٍؼٍ مّدٵج خجټٝد٢ مج ٍِٯ ًؽوو. إى ٨ٽًٌ أن ًرتٷ ظجخصز إىث ٨ ٌ ٯ ثټٍِّ

وًِ شّصفٶ أن شٽصٵ٢  ٌټٌز ـٌ ٍٴ٪، ـٌغ أن ثن١دج٨جشً ثْض مؽجَض ٖضج ىٍ ٬ري مص

ٌثٴدز ثٖضّصيوٰز مّدٵج، ـٌغ ًمٹن  ٌنجمؾ ثٖض ٌټٍ ٸجنض لجًػ خ ٥ز،  ٍث١ِز ثٖضُـض خ

ٍثح لجٗ ٨ٍج خ٩و ىټٺ ٨رب ثِصمجًر أٌ ثِصؽ  .    (1)أن شٹٍن مٍٜ
 
   L’ entretien جخٽز ــشٵنٌز ثٖضٵ  (3

 
َض   :ًٌٲــثټص٩ -أ

ٌثه            ًثِجس ثْضٰ ٌبٌٌّز ٍض ؼم٪ ثټدٌجنجس ٍض ه ٌثس ثټ ش٩صرب ثٖضٵجخٽز من ثْضه

ٌٰج٨ٽٌز ٍض ثټفٍٙٻ ٨٘ض ثټدٌجنجس  ٨ٍج  جبپ ٌٔ ٌىٍ أٸعٌ ثټٍِ ٌثټؽمج٨جس ثٔضنّجنٌز. 

٨ٌجهر مج شدوٌ ثٖضٵجخٽز ثټٕمٌٙز خجټنّد ز ټٽٕمٚ ثټ٩جهي مّجټز ثټرضًًٌز، 

ٍثٴ٪ خ٩ٌور ٨ن ىيث أن ٠ًٌٵز ثٖضٵجخٽز ثټٕمٌٙز مّجټز  ٌىٍ ٍض ثټ خ١ٌّز ټٽ٭جًز، 

ؤثټيم خ٩ٞ  ٌثه، ٌِ ٰنٌز شٌٴى إٗض يشء أٸعٌ من مؽٌه ثَضٴرتثح من ٨وه من ثْضٰ

ةٽز ثټ٩ًٌٝز. ًثِز  ثِْض ٌثه ه ٍٿ خيج ثټدجـغ ټٽ٩مٌپ ثٖض ٍثؼيز ٔمٌٙز ًٵ ٌىٍ م "

                                                           
(1) Serge Pauguam : op, cit ; p : 85. 

 ن٧ٍ

٥ز  ثٖضُـض

 شجًًن

٥ز  ثٖضُـض

 مٹجن

٥ز  ثٖضُـض

ٍمن 

٥ ثٖضُـض

 ر

 أىوثٯ

٥ز  ثٖضُـض

ٍٴٲ  ثٖض

٦  ثٖضُـض

ٌثٖضُضخّجس  ثټ٥ٌٌٯ 

ٍٴٲ  ثٖضؤظٌر ٍض ثٖض

٦  ثٖضُـض

٥ز ثټد١ٌّز  ثٖضُـض

ٍهر  ٬ري ثٖضٵٙ

      

٥ز ثټ٩ٽمٌز  ثٖضُـض

ٍهر ثٖض٩مٵز ث ٖضٵٙ  

      

٥ز  ثٖضُـض

 خجٖضٕجًٸز

      

٥ز ثٖضؽم٧ٍ  ٔدٹــــز ثٖضــــُـض
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ٌٴو َض ًّصموميج خپ ًٹصٱٍ خمنجٴٕز ثټ٩مٌپ ٍض  ثشؽجىجشً، ـٌغ ًّصموٿ ثِصمجًر 

"٧ٍ ٧ٍ م٩ني، ًٌرتٸً ًّرتِپ ٍض ثټفوًغ أٌ ـٍٻ نٵجٟ ىجمز من ثٖضٍٜ   .(1)مٍٜ
         
 (2):ثَضشٌز ثټ٩نجرص ثټدنجبٌزٌشٕمپ ثٖضٵجخٽز        

  ٨نرص ثټصدجهٻ ثټٽٱ٥ٍ خني ٔمٙني أٌ أٸعٌ ٨ن ٠ًٌٶ أِةٽز خٵٙو

ٍمجس ٍٻ إٗض م٩ٽ  م٩ٌنز. ثټٍ٘

  م٩نى ٪ ٌثټفٌٸٌز ْضنيج شٍِ ٥ز ټٽم٥جىٌ ثټص٩دريًز  ٨نرص ثٖضُـض

 ثټ٩نرص ثټٽٱ٥ٍ. 

  ٨نرص ثټصٱّريثس أٌ ثټص٩ٽٌٵجس من ؼجنذ ثټدجـغ ثټصٍ شّج٨و ٨٘ض

 لٽٶ ؼٍ ٬ري ًِمٍ ٩ًجٌن ثٖضٱفٍٗ ٍض ثټصفًٌ من ثټٵٽٶ أٌ ثټمؽپ.

 .ٌثس ٬ري ثټٽٱ٥ٌز ټوَ ثټدجـغ  ل١ٌ ثٖضؤظ
 

 Blancher. AK (3)خفّذ ٸپ من:  ،مٵجخٽز ثټدفغ ،ٌجش٩ٌٯ ثمدريًٵ        

Ghiglione. RK Massonat JK Trognon.A ، ٍثً خني ٔمٙني ٱيج: ـ خٍ٘

ٌشّؽپ من ٴدپ ثٖضصفجًٌ، ثټيي ًمٽٺ  ٌثټعجنٍ مصفجًٌ م٩ً، شصجخ٪  أـوىمج مفجًٌ 

٧ٍ مفوه، ټً ٨ُضٴز خئ٠جً  ٍثً ثٖضٌشد٢ أِجِج خمٍٜ ٌثء ثټف ىوٰج من لُضټً ًصم إظ

ٌمٵجخٽز ثټدفغ شّص٩مپثټدف ٍثىٌ..... غ،  وثط أٌ ثټ٥ ًثِز ثْـض  ټو

  ،ٌٍثٍض، خنجء أًٌٔٲ ٔٱي ٬ٍ ًثِجس ثْض٩ٰجٻ ثٖضجٌٜز )مولپ خٌ ه

 شفٽٌپ ...(

  ٌٰز ٌثٖض٩ٌجًًز ثٖض٩ ًثِز ثټصمعُضس ثَضؼصمج٨ٌز )ثْضن٥مز ثټٵٌمٌز  ه

 ثَضؼصمج٨ٌز، شمعُضس ثټيوٯ(.
 .ًثِز ٤ٌٌٱز ثټصن٥ٌم ثټنٱيس  ه

 خٽز:رشٌٟ ثٖضٵج -ظجنٌج

ٍث٨و         ٌثټٵ ٌٍٰ ؼمٽز من ثټرشٌٟ  ًٵصًض شنٱٌي ثٖضٵجخٽز ٍض ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ ش

جٌِز، ثټصٍ ًؽذ  ٌو، ًمٹن ـرص أثِْض ٌبٌيس أٌ مّج٨و ن ًصّٽق خيج ثټدجـغ ثټ

 أىميج ٌٰمج ىٍ آس:

                                                           
 .>88ابراىيم العسل، مرجع سابق، ص  (1)
 .8@9-0@9ص:، زلمد زيان عمر: مرجع سابق  (2)
 عبد الكرمي غريب، مرجع سابق.  (3)
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 ٌثء ثٖضٵجخٽز ثټوًنجمٌٹٌز ثټمربر : ثټصوًًذ ثټٹجٯ ټٽدجـغ ٨٘ض إؼ

ٍثـٍ ثټ٩ٝٲ ٍض ثټ١ًٌٵ ةٽز( ثټصمٹن من شفٵٌٶ )ثٸصٕجٯ ن ٌثِْض ز 

 ٌخنجء ٨ٽًٌ َضخو من ٨مٽٌز ثَضلصدجً ټٓضهثر: :(1)أىوثٰيج

 ٌثؼ٩ز ثټّٽٍٷ ٌم : ٨ن ٠ًٌٶ شّؽٌپ ثټصّمٌ٪ ثټيثشٍ 

صمج٧ إټًٌ ٨وه من  مٝمٍن ثٖضفجًٌر ٍض رش٢ً ٸجٌِض ظم ثَِض

ٹجٿ  ٍنً من ـٌغ: أِٽٍح ثٖضفجًٌر، ثْـض ٌثس، م٪ شفٽٌپ مٝم ثٖض

صؽجخز ثٖضّدٵز، ثْضٰٹجً ثټم ٌمور ثټصٽٱ٦، رس٨ز ثَِض ١رير، ٍمن 

ٌنز، ثټصوًػ ٍض ثَضنصٵجٻ من ٰٹٌر إٗض ألٌَ، ٠د٩ٌز إًفجءثس  ثٖضٌ

ٌشأظريىج ٨٘ض ىوٯ ثٖضٵجخٽز...ثټن.  ٌثټص٩دريثس ثټؽّوًز   ثټّٽٍٷ 

 ٌم٪ لربثء ٌثټَمُضء شؽًٌذ ثٖضٵجخٽز أمجٿ  جشير  : من ثِْض

ٌثټمربثء ٍض ثٖضؽجٻ ثٖضوًٌُ ٌألي ٌثټدجـعني ثٖضصمٙٙني   ،

ٌټً ِجخٵج. شّج٨و ٍض شفّني ثٖض٩ٌٰز خجٖضؽجٻ  ٍثٴٱيم ممج شم شنج م

ٌشٵًٍم ثټيثس ثټدجـعز خ٭ٌٛ شأىٌٽيج ټٽنؽجؿ ٍض شفٵٌٶ أىوثٯ 

ٌثټدفغ.   ثٖضٵجخٽز 

 ةٽز، ثلصجً أِٽٍح  ٌثټصفٝري ټيج ثټصم٢ٌ١ ټٽمٵجخٽز ٪ ثِْض ٌٜ(

ٌنز، ثټُّضِز....(.  ٠ًٌٌٵز ثټصٱج٨پ، ثٖضٌ

 ٌثء ثٖضٵ ٌثهًز ثټفٌٗ ٨٘ض إؼ .)شؽندج ټصأظري جخٽز خًٍٙر ثنٱ م٪ ثٖضٱفٍٗ

ٍثً(. ٌثٯ ٨ن ثټيوٯ من ثټف ٌثَضنف ٍثً  ٌثٯ ٍض شٍؼًٌ ثټف  ثْض٠

 ٌثټَمن ثٖضنجِذ ٌثٖضدفٍط. ثلصٌجً ثٖضٹجن   ټٽدجـغ 

 صٵٙجء ثٖضّدٶ ـٍٻ لٙجبٚ ثٖضدفٍط )ن٧ٍ ثٖضدفٍط ٌلربشً  ثَِض

ٌمٹجنصً  ٍټٍؼٌز  وً ٌثًْض ٌثټ٩ٽمٌز ٌلٽٱٌصً ثټٱٹًٌز  ثَضؼصمج٨ٌز ثٖضينٌز 

 ٌمؽجَضس ثىصمجمجشً ثټعٵجٌٰز .....ثټن(.

 ٌثً ثٖضٵجخٽز  ٴوً ثٔضمٹجن م٪ ثٖضدفٍط. شٹ

 ٍمجس ثٖضيمز  .شّؽٌپ ثٖض٩ٽ

 ٌثَضنصٵجء ةٽز ثٖضٍؼً ټٽمدفٍط. ثَضلصٙجً   ٍض مٝمٍن ثِْض
 

                                                           
(1)  -  Raymond Quivy, Luc Van Campenhoudt , Op cit, p : 64 
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 : (1)ثٖضمجًِجس ثټّٽٌمز ٍض ثٖضٵجخٽز -

  ٌٛث أن ًٵوٿ ثټدجـغ نٱًّ خٽدجٴز إٗض ثٖضدفٍط ٩ًًٌٌٰ خأ٬

 فغ؛ ثټد

  ٌٴصج ًند٭ٍ خيٻ ؼيو ٍض ـجټز ثٖضٵجخُضس ٬ري ثٖضٵننز ثټصٍ شّص٭ٌٳ 

ٌثء ثٖضٵجخٽز إمج من لُضٻ ثَضشٙجٻ خجٖضدفٍط من  ٸدري ټٽصميٌو ٔضؼ

٢ٌ أٌ ثټٹصجخز إټًٌ أٌ ثَضشٙجٻ خً ىجشٱٌج؛  لُضٻ ٌِ

  ٍٿ خصرصٯ من ٔأنً أن ًفٌٯ ثٔضؼجخجس خجټصيًٍپ ٨٘ض َض ًٵ

فجء ټً ٌشًًٍٕٕ أٌ ثًٔض خجن إؼجخز مفوه ىٍ ثٔضؼجخز  ثٖضدفٍط 

 ثټٙفٌفز؛ 

  ٌٌْټ ٌثؼ٩ز ثٔضؼجخجس م٪ ثٖضدفٍط ٴدپ ثَضنصيجء من ثٖضٵجخٽز  م

ٌثټصأٸو  ٍه من ىټٺ ثټصأٸو من هٴز ثٔضؼجخجس ٰفّذ، خپ  ثٖضٵٙ

ٌألريث.   َض   أًٝج من أن ثټدٌجنجس شمٚ ثٖضدفٍط أ
 

 :(2)ٸمج ًؽذ ٨نو ثِصموثٿ ثٖضٵجخٽز ثټصٵٌو خجْضمًٍ ثَضشٌز

 ٌّثټٙجهٴز. ثٸص  جح ظٵز ثټ٩مٌپ ټٽفٍٙٻ ٨٘ض ثَضؼجخجس ثټٙفٌفز 

 .خئؼجخز م٩ٌنز ٍ ةٽز خًٍٙر َض شـٍ  ًؽذ ٠ٌؿ ثَِض

  ًٍّثمن نٱ ًؽذ ث١٨جء ثټٱٌ٘ز ثټٹجمٽز ټٽ٩مٌپ خجټص٩دري ٨ن ٸ

ٌثټصييًذ.  ٌث٨جهشً ثٗض ؼٍ ثټدفغ خجټٽ١ٲ 

  ٌشٌٷ مّجـجس ٸجٌٰز ًؽذ شّؽٌپ ثَضؼجخجس هٌن شفًٌٲ، 

ٌثهثس ث  َضؼجخز ټٽ٩مُضء.ټصّؽٌپ ثِص١
 

ٍث٧ -ظجټعج  :ثٖضٵجخُضس أنــ

٨ٍني          ٌٍٰ ثټّجـز ثټ٩ٽمٌز ٨٘ض ن   ىمج: ثټ٩ٽمٌزمن ثٖضٵجخُضس ثِجٌِني شص

 )ٍث٧ ٨وًور ٸجٖضٵجخٽز ثٖضٵجخٽز ٬ري ثٖضٵننز )ثټفٌر : شٕمپ أن

ثټ٩ُضؼٌز/ثٖضٵجخٽز ثٖضصمٌٸَر ـٍٻ -ثټصأظريًز/ثټدؤًًز/ثٖضٵجخٽز ثَضٸٽٌنٌٹٌز

 ثټ٩مٌپ.

                                                           
 @88مصطفى خلف عبد اجلواد، مرجع سابق، ص:  (1)
 .=88->88ابراىيم العسل، مرجع سابق، ص  (2)
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 ًثِز خ٩ٞ ٵجخٽز نٙٲ ثٖضٵننزثٖض ٌثـپ ثټصميٌوًز ټو ٌشٙٽق ٍض ثٖض  :

ٌثـپ ثْضلرير من ثټدفغ.  ٌثٖض  ثټصٱج٨ُضس ثَضؼصمج٨ٌز 

 ،)ًثِجس  ثٖضٵجخٽز ثٖضٵننز )ثِصمجًر أِةٽز صٱيجمٌز: شٙٽق ٍض ثټو ثٖضٵجخٽز ثَِض

صدجً(  ٌټيج شّمٌجس ٨وًور: ثِصمجًر ثٖضٵجخٽز، أٌ ثِصدٌجن )ثَِض ثٖضّفٌز أٸعٌ، 

٨ٍني:  جخٽزٖضٵث ٌنمٌَ ٌٰيج ن صمدجً ثټربًوي.  صدٌجن ثټربًوي ثَِض  ٌثَِض

  ٌثٖضدفٍط ٔمٌٙج ٌؼيج ٌشصم خني ثټدجـغ ٔمٌٙج  ثٖضٵجخٽز ثٖضٵننز ثٖضدجرشر: 

 ټٍؼً أٌ ٨رب ثَضشٙجٻ ثټيجشٱٍ، ٌ،

  جبپ ثشٙجټٌز جب٢ خرشًز أٌ ٌِ ٌشصم ٨رب ٌِ ثٖضٵجخٽز ثٖضٵننز ٬ري ثٖضدجرشر: 

ٌن-)ثټربًو ثټ٩جهي  ٍ(.ثَضټٹرت
 

 :(1)ًيل إٗض مجٌىنجٷ من ًٙنٱيج 

 خجټنّدز ٖض٥٩م ثټنجُ ًمعپ ثِصموثٿ ثٖضٵجخُضس ٔدً ثٖضن٥مز :

ٍر ثْض ث صدجنجس ٔدً ثٖضن٥مز ثټم١ ٍمجس َِض ٌٗض ٨٘ض ٠ًٌٶ ؼم٪ ثٖض٩ٽ

ٍء  ٨ٌٍز،...ًصم ثټٽؽ ٌهٴٌٵز إثټن ټٌيج ِج٨ز شًٌو ؼم٪ خٌجنجس من٥مز 

ٍثءآٌثِص١ُض٧  ٌم٩صٵوثشيم ٨٘ض ـو ِ ٌىيث ثټ٭ٌٛ ًفوه ـؽم ًثء ثټنجُ   .

 ثټ٩ٌنز ثٖضّصمومز.

  صٹٕجٯ مج ٩ًرتي ثټنجُ ثٖضٵجخُضس ثٖض٩مٵز : ش٩ّى خٹپ ٨مٶ َِض

ص١ُض٧  من مٕج٨ٌ ـٌجٻ ىيو ثټٵٌٝز ثٌ شٽٺ. ٰجټيًن ًؽٌي ٨ٽٌيم ثَِض

ةٽز ثټصٍ ًصم ٠ٌـيج ٨ٽٌيم،  ٸمج ًصم  ٌٴصج ٸجٌٰج ټٽصٱٹري خجِْض ًمنفٍن 

رتِجٻ ٍض ثًٝجؿ ٸ  پ مج ٩ًٌٌٕن خً خجټصٱٌٙپ.شٕؽ٩ٌيم ٨٘ض ثَِض

 ٨ٍجس ثٖضنجٴٕز ٌىٍ مؽم ٨ٍجس ثٖضٹعٱز"،  : شّمى أًٝج "ثٖضؽم

ٍىٌ ثټٵٌٝز ىٍ ثټصٱج٨پ خني أ٨ٝجء  جٿ،...ؼ ٨ٍج ىيو ثًْض م١ٙٽق أٸعٌ ٌٔ

ٌٸٌٱٌز شٱج٨ٽيم  ٍثٴٱيم،  ٌثٴدز ٸٌٱٌز ش٩وًپ ثټنجُ ٖض ٨ٍز ٨ن ٠ًٌٶ م ثٖضؽم

ٰيٍ ٨دجًر ٨ن م٪ ٌؼيجس ن٥ٌ ثِضلًٌن ثٖضمصٽٱز ٌإهثًر لُضٰجشيم؛ 

٨ٍجس ثٖضنجٴٕز ثټفٵٌٵٌز ًرتأُ من  منجٴٕجس خجٖض٩نى ثټٙفٌق...ٍض مؽم

ٌٴض ثټرضًٌر، م٪ إ١٨جء ٸپ ٌٰه  ًؽٌي ثٖضٵجخٽز ؼٽّز ثٖضنجٴٕز، ًٌصولپ 

                                                           
، الطبعة األوىل،  إعداد البحوث، دليلك الكامل في تصميم مشاريع البحوث وإدارتهاسامي حسن عرار:  (1)

 .:=8-@>8، ص?900دار مهرات للعلوم، سورية، 
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٨ٍجس  ٌهر ٰٵ٢ ًمٹن ش٭١ٌصيج ٍض ثٖضؽم ٍثٌٜ٪ م٩و ٌٰ٘صً ٍض ثٖضنجٴٕز. م

ٍثٌٜ٪   ًخ٩ز ٸجٌٰز شمجمج. أٌ أثٖضٹعٱز، ٰعُضظز م
 
ٌټز - ٌشٱّري خٌجنجس ثټٵجخٽز:ؼو  ، شفٽٌپ 

ٌ ثټ ٌټز خٌجنجس شٵنٌز ثٖضٵجخٽز:2ٻ ًٴم )ؽو  ( ٠ًٌٵز ؼو

 ن٧ٍ

 ثٖضٵجخٽز

شجًًن 

 ثٖضٵجخٽز

مجىٌز 

ثټٕمٚ 

ثٖضصٵجخپ 

 م٩ً

مٹجن 

 ثٖضٵجخٽز

ٍمن ٌمور 

 ثٖضٵجخٽز

ٌثٯ  ثْض٠

 ثٖضٕجًٸز

 ٍض ثٖضٵجخٽز

٤ٌٌٯ 

خٌةز 

 ثٖضٵجخٽز

       ـٌر

       مٵننز

 جـعزثٖضٙوً: إ٨وثه ثټد

 
َثٿ خيج -ًثخ٩ج ٌثَضټص  :(1)أِجٌِجس منيؽٌز َضخو من م٩ٌٰصيج 

 ٌثٖضٵجخُضس ٌثءثس  َثمن ٍض ثټٵٌجٿ خ٩مٽٌصٍ: ثټٵ  . ثټص

 :ٌثءر ٌټٌز ٍض  ثټٵ ٌثءر: ثٖضٙجهً ثْض ٌأ؟ ىنجٷ مدجها ٍض ثلصٌجً ثټٵ مجىث نٵ

ٌأٸعٌىج  ٌأ؟ ثټصٽمٌٚ )أىم ثْضٰٹجً  ٌثٖضٱجىٌم. ٸٌٲ نٵ ًثِجس  ٌثټو ثټصن٥ري 

ٌخ٢ )ثټرتٸٌذ(.ٖض٩جنج(  ٌثټ  ٌىنج َضخو من ثټٱيم 

 :ٌىٍ ټٌّض ٸصٽٺ ثٖضفجًٌر  ثٖضٵجخٽز ٍثً ٨جهي خني أي ٔمٙني،  ټٌّض ـ

ّز  ثټٙفٱٌز ٨٘ض منٙز ـٙز إ٨ُضمٌز ٍض ثټصٽٱًٍَن، ټٹنيج مفجًٌر مِؤ

ٌٰٵج  ٌمن٥مز )  )٧ٍ ًثًز مّدٵز خجٖض٩ٌٰز ـٍٻ ثٖضٍٜ ٌه )٨٘ض م٩ٌٰز 

َض ةٽز ٌ٘ ٍهر منيج( ٖضنيؽٌز مصوًؼز ٍض شنجٌٻ ثِْض  إٗض ثْضىوثٯ ثٖضنٕ

ٌثمًٌ ثٔضنّجنٌز ثټندٌٽز ٌم  (.٨ٌٽمٌز )شنوًػ ٜمن ثىصمجمجس ثټدفغ ثټ٩ٽم 

 ٌثٰةجس ثٖضٵجخٽز ًثِز: ثټمربثء  ٧ٍ مفپ ثټو ٍظني ٍض  ٖضصمٙٙني ٍض ثٖضٍٜ ثٖضدف

ٍظني  ٬ٌري مدجرشر خجٖضدف ًثِز، من ټيم ٘ٽز مدجرشر  ٌثبٍ ټٽو ثټفٵپ ثٔضؼ

ًبٌٌّز.  خٙٱز 
 

                                                           
(1)  -  Raymond Quivy, Luc Van Kampenhout , Op. cit. p : 43-68 
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صدٌجن"شٵنٌز ثَِض  (4  Questionnaireصمــجًر "ثَِض

َض  : ثټص٩ًٌٲ -أ

صمجًر شٵنٌز أٌ             ٌثٖضٵجخٽز، ش٩و ثَِض ٥ز  أهثر أِجٌِز مٹمٽز ټوًٌ ثٖضُـض

ًثِز، ـٌغ ش٩صمو  ٧ٍ ثټو ٍمجس ثټُضٍمز ثٖضص٩ٽٵز خص٭١ٌز مٍٜ شّصيوٯ ؼم٪ ثٖض٩ٽ

ٌثه ثټ٩ٌنز ظ ٍظني من أٰ ٌثءثس ٨٘ض ٴٌجٿ ثټدجـغ خجَضشٙجٻ ثټٕميص خجٖضدف م إشدج٧ ثٔضؼ

ٌثټصٱّري(. ٌثټصفٽٌپ  ٌثټصدًٍذ   ثټُضٍمز ٨نو ش١دٌٵيج )ثټصٹمٌم 

ٌشد٢  (1)ٸمج أن نؽجؿ ىيو ثْضهثر         ٍټٍؼٌز إم ٗض ـو خ٩ٌو خٙٱجس ثټدجـغ ثټٌّٹ

ًثشً ثټمج٘ز ٍض ثِصؽُضح ثټعٵز من  ٌٴو ًثشً ثټٱنٌز  ٌميج ٌىٌةصً ثټمجًؼٌز، 

ٌنز ٍض ثټصٱج٨ ٌهًؼز ثٖضٌ ٍظني،  ٩ز  م٩يم پثٖضدف ٌمّصٍَ ثنٱصجـً ٨٘ض ثِضلًٌن، ٌِ

ٌثټٌه م٪  ٽمً ٍض ثْضلي  ربو ـٌ ٧ٍ ىوٯ ثٖضٵجخٽز، ٌ٘ ٌشفٹمً خجٖضٍٜ ث٠ُض٨ً 

ٍظني... خ٭ٌٛ ثټفٍٙٻ ٨٘ض ثٖض١٩ٌجس ثټصٍ شّج٨و ٨٘ض ثٸصٕجٯ ثټفٵٌٵز  ثٖضدف

 ثٖضص٩ٽٵز خجټدفغ خ١ًٌٵز مدجرشر أٌ ٬ري مدجرشر.

صمجًر -ظجنٌج  (:ثټصٙمٌم )ثَِض

لي خ٩ني ثَض٨صدجً ثْض شص١ٽذ ٨مٽٌز ىنوِز شٙمٌم ثِصمجًر خفغ ٨ٽمٍ              

ٌثٰرتثٜجس،  ًشدج٠يج خجٖضن١ٽٵجس ٶ ٌشفٵمن ٔأنيج ثخصوثء ٨وًو رشٌٟ  ٌظٍٳ ث

ٌثشؽجو شن٥ريي ،ثټصًًٍٙز ٱً  ،ثټصٍ ًصدنجىج ثټدجـغ ٩ًٌصموىج ٸمولپ منيؽٍ  خٍ٘

ٌثټصٱّري، ىيث من ؼيز  ٌمٌٔوث ټنّٶ ثټصفٽٌپ   نيمٹثټصٌمن ؼيز ظجنٌز،  أٌٗضمٍؼيج 

ٌثٖضّٽمجس ثټن٥ًٌز" ِٵج٠جس ثمن شؽٌّو ممصٽٲ  ٌثٖضدجها  َضس ثټٱٹًٌز  ٨٘ض "ثٖضٵ

ٌمؤرشثشً ًثِز ثټص١دٌٵٌز ٍض ًٍ٘ر أخ٩جه  ټيج ٴجخٽٌز ثټٵٌجُ، ٍض ٨مٽٌز  مٌوثن ثټو

ًشؽجټٌز ټ َثټيج إصث ٌثن ًثِز  ٗضفًٍپ ثٖضٱجىٌم ثٖضؽٌهر  ٍٴ٪ ثټو ٍثٴ٩م ٌز ٍض ـٌَ ثټ

ٌثبٌز. ثټص١دٌٶ، ًشيج ٸمٱجىٌم ثؼ  ـٌغ ًصم خٽٍ

صمجًر خجَض٠جً ثټن٥ٌي ٌٰمج ًيل           ٌق ٨ُضٴز ثَِض ٌشٍٜ  (2): ًمٹننج شٱٌٙپ ىټٺ، 

 :ًشدج٠يج خجٖضن١ٽٵجس ثټن٥ًٌز ٌث صمجًر    شٙمٌم ثَِض

 .صمجًر خجټن٥ًٌز ثَضؼصمج٨ٌز ًشدجٟ ثَِض  ث

 .)ٍىػ ثټن٥ٌي)نّٶ ثټصفٽٌپ صمجًر خجټنم ًشدجٟ ثَِض  ث

  ًشدجٟ ثَض  ِصمجًر خجَضٰرتثٜجس ثٖضّرير ټٽدفغ.ث

                                                           
(1)  Stéphane Beaud. Florence Weber, op, cit, p : .   

 مرجع سابق. صفوح األخرس: (2)
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 ٌور ثټصفٽٌپـــ 

 .ٽٍح شٱًٌٮ ثټدٌجنجس صمجًر ِْض ٍثءمز ثَِض  م

 .ٌأِٽٍح ٌ٘ج٬صيج ةٽز  ٍث٧ ثِْض ٌٰنٌز شفوه أن  مّجبپ شٵنٌز 

 .ٍثٴ٪ ثٖضجهي ًشدج٠يج خجټ صمجًر ټدٌجن موَ ث  ثلصدجً ثَِض

٥جس ٨جمز إٜجٌٰز مص٩ٽٵز خجټصفٵٌٶ ثٖضٌوثنٍ:  مُـض

  ًثِز ز.م٩جټؽز أٌ ه ةٽز ثٖضٱصـٍ  ثِْض

 ٴٌجُ ٌٍن ثټٹٽمجس 

  ثټدٌجنجس ثٖضٌوثنٌز ٍٰٳ خّجٟ ثټنٵو ٪ ٍټٍؼٌز ثٔضؼجخجس: أي ٌٜ ثخّصٌم

 ثٖض٩ٌٍض.

  ةٽز  ثٖض٩جټؽز ثټوثلٽٌز ټدنٌز ثِْض

 ٨ٌٍز ٌثٴدز ثټن ٌم  ثټعٵز أٌ ثٖضٙوثٴٌز 
ق ش(  3ًٴم ) ثَضشٌز ٻ جٔٹثْض  ٍثٴ٪ ٨رب)ظُضظصيج( ٍٜ ٌثټ ثَضخ٩جه  ثټ٩ُضٴز ثټوثبًٌز خني ثټن٥ًٌز 

 .شٵنٌز ثَضِصمجًرٌثٖضؤرشثس ثٖضصٝمنز ٍض 

 

 

 

 

 

 

      

 

    

 

 

 

 ثٖضٙوً: ث٨وثه ثټدجـعز
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 ثٖضٙوً: ث٨وثه ثټدجـعز

 

 

 

 بناء
شجرة تساؤالت  

 االستمارة

 

 الفرضٌة 

  مؤشرات الفرضٌة رقم: 

: أبعاد المؤشر  

   

 
 

 أبعاد ومؤشرات الفرضٌة 

 أبعاد ومؤشرات الفرضٌة 

 أبعاد ومؤشرات الفرضٌة 

 
 الواقع

 ةالقراء االستمارة المٌدان

 مقابلةال



317 

ًثءـٵنٌز ِـش  (5  صٱصجءــثَضِ -رب ثِض

 
َض   ًٌٲ:ــثټص٩ -أ

ٌأي            ثټ٩ـجٿ ىٍ ٨دـجًر أن أهثر ثِـص١ُض٨ٌز أٌ ٸٕـٱٌز، مٍؼيـز ٖض٩ٌٰـز ثټـ

ٌىـٍ  ٌه ٩ٰپ ٨جمز.  ٌثٜفج أٌ ًه خمٍٙٗ أي ٤جىٌر ثؼصمج٨ٌز، خوث ټيج ثن٩ٹجِج 

ٍخز مٵرتــز أٌ أٰٹـجً ٨جمـز.  ةٽز ٍض ثټ٭جټذ شٹٍن أؼ أهثر شصٹٍن من ؼمٽز من ثِْض

ٌأي أٸعٌ ٨ٌٜز ټٽص٭ري، ًٌٙـٽق  ٌأي، ٍض ٸٍن ثټ ًمصٽٲ ٴٌجُ ثَضشؽجو ٨ن ٴٌجُ ثټ

ًثِجس ثٖضّفٌز ىثس ثټ١جخ٪ ثټٌّجيس صيُضٸٍ.  ٍض ثټو   أٌ ثَِض
 

 : جرص ثټدنجءـ٨ن -ظجنٌج

ٍىؼٍ            صٱصجء ثټنم ٍخـز ثټصـٍ شٕـدً  (1)ًصٹٍن ثَِض ةٽز ثٖضٹص من ِٽّٽز من ثِْض

ةٽز ثټصٍ م ٌټٹن ًفصمـپ أن شٹـٍن ٴـو  ن ثٖضمٹن ټٽدجـغ أن ًّأټيج ٔٱًٍجشٽٺ ثِْض

ـصٱصجء خجټربًـو إٗض ث ـمجٗ ٌ٘٭ض خمًَو من ثټ٩نجًز، ًٌٌِپ ثټدجـغ ىـيث ثَِض ْٔض

ٌٴ٪ ثلصٌجًو ٨ٽٌيج.   ثټيًن ًٕٹٽٍن ٨ٌنصً ثټصٍ 

ٍث٨و:         صٱصجء ىيو ثټٵ  ًٌؽذ أن ًصد٪ ثَِض

 .َث خٵوً ثٔضمٹجن  ًؽذ أن ًٹٍن مٍؼ

  ةٽز ثٖض١ٽـٍح ثٔضؼجخـز ٨ٽٌيـج ٬ـري مٌسـر ٸمج ًٱرتٛ أن شٹٍن ثِْض

 ټٽدجـغ.

  ٨ٍج شجٰيج خـپ ًؽـذ أن ٧ٍ ثټيي ًّأٻ ٨نً مٍٜ ًؽذ أَض ًٹٍن ثٖضٍٜ

ٍخني.ًٹٍن  ٌثټؽيو ثٖض١ٽ ٍٴض  ٨ٍج ىث ٴٌمز ٸجٌٰز خفٌغ ًربً ثټ  مٍٜ

  ٌټٌْ إٗض ثټفٍٙٻ ٌثٴ٩ٌز،  ةٽز إٗض ثټفٍٙٻ ٨٘ض خٌجنجس  أن شيوٯ ثِْض

ٌثس. ٌثن١دج٨جس أٌ شٵوً ًثء   ٨٘ض آ

  ٍمني ٸمج ًٕرتٟ أن شٹٍن ٌمٱي ٌثٜفني  ٽٍح  ٌثِْض أن شٹٍن ثټٌٙج٬ز 

ٌمن٥مز. ٌشٌدج من١ٵٌج  ٌشدز ش ٍه م  ثټدن

  ِصٱصجء خٕٹپ منجِذ خفٌغ َض ًّـص٭ٌٳ إَض ثټفـو ًٌؽذ شم٢ٌ١ ثَض

ٌثټص٩جٌن. صؽجخز  ٍٴض ټٌٝمن ثټدجـغ ثَِض  ثْضهنى من ثټ

  ٍثٜفز ثټمج٘ـز خ١ًٌٵـز ثٔضؼجخـز إىث ٸجنض ىنجٷ خ٩ٞ ثټص٩ٽٌمجس ثټ

 ٌٰؽذ رسهىج.

                                                           
 .;0:-=@9زلمد زيان عمر، مرجع سابق، ص ص  (1)
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ٌثٖضٵدٽز ثٖضٵننزـثټٱ -ظجټعج  :(1)ٌٳ خني ثَضِصٱصجء 

 ٍخ صٱصجء ًمٹن ثټفٍٙٻ ٨٘ض ثټدٌجنجس ثٖض١ٽ ٸرب ٨وه ممٹن أز من ٍض ثَِض

ٌثټصٹجټٌٲ ممج َض ًمٹـن أن  ٍه  ٌثٖضؽي ٍٴض  ٌثه م٪ ثٴصٙجه ٍض ثټ من ثْضٰ

 ًفوط ٍض ثٖضٵجخٽز.

  ٪جبپ ؼمـ ٌٽز ألٌَ من ٌِ ٌٽصجن خجټصٵنني أٸعٌ من أي ٌِ شصمٌَ ثټٍِ

 ثټدٌجنجس.

  صٱصجء خجٔضهَضء خدٌجنجس ـّجِز أٌ ٔمٌٙز ٴو ًمن٪ ــٌػ ًّمق ثَِض

ٍثؼيز ٍض ثٖضٵجخٽز من ثٔض   هَضء خيج.ثٖض

  ـ٪ ٰـجن ـٍٻ إٗض ٰةـجس ثؼصمج٨ٌـز أٌِ ٍض ـني أن ثٖضٵجخٽز شصـٌق ثټٍ٘

ٌىـٍ ٰةـز  صٱصجء َض ًصٌق ثټفٍٙٻ إَض ٨٘ض خٌجنجس ٠جبٱـز م٩ٌنـز  ثَِض

ٌٰيمً. صٱصجء  ٌثءر ثَِض  ثٖضعٵٱني ثټصٍ شّص١ٌ٪ ٴ

  صٱصجء أمج ثٖضٵجخٽـز ٌثه ٨ن ثټٌه ٨٘ض أِةٽز ثَِض ٸعريث مج ًمصن٪ خ٩ٞ ثْضٰ

 أن ًفٙپ ٨٘ض إؼجخجس ٨٘ض ؼمٌ٪ أِةٽصً.ٌّٰص١ٌ٪ ثټدجـغ 

  ٨ٌـجخٌر ٍض ــني شصـٌق صٱصجء من ن٥ـٌر رس٩ًـز  ٴو شند٪ إؼجخجس ثَِض

ق ثٔضؼجخجس ثټ٭جمٝـز  ٪ ټٽدجـغ ټٌّصٱس ًٌّصٍٜ ثٖضٵجخٽز ٌٰ٘ج أٌِ

 أٌ ثٖضصنجٴٝز. 
 

 جي:ــٵنٌز هثټٱـش  (5

 
َض  :ًٌٲـثټص٩ -أ

٨ٍز م (2)ش٩صمو ىوو ثټصٵنٌز           ٌم٩ٌٰز ٨٘ض شٕٹٌپ مؽم ن ثْض٨ٝجء ټوًيم إ٠ُض٧ 

ٌىؤَضء ثْض٨ٝجء َض ًصٵـجخٽٍن ٌؼيـج ټٍؼـً ٌإنمـج شـصم  ٸجٌٰز خمؽجٻ ٰٹٌي م٩ني. 

٧ٍ، إًِجٻ  ٌثـپ ىٍ: شفوًو ثٖضٍٜ ٌشمٌ ٨رب م ثَضشٙجَضس خٌنيم ٨ن ٠ًٌٶ ثټٹصجخز، 

ٌثه ثټ٩ٌنـز، إًِـجٻ  ثِصمجًر إٗض أ٨ٝجء ثټ٩ٌنز ثٖضمصـجًًن، شفٽٌـپ ثِـصؽجخجس أٰـ

صمجًر مٌر ٌټـز ثِـصؽجخجس  ثَِض ٗض، ؼو ًر ثٌْض ٌثه ثټ٩ٌنز شٝم نصجبؾ ثټوٌ ألٌَ إٗض أٰ

                                                           
 .;0:-:0:ادلرجع نفسو: ص ص:  (1)
، منشورات جامعة اإلخوة يةتقنية دالفاي"أسس المنهجية في العلوم االجتماعإمساعيل قرية وآخرون: " (2)

 .@>9-<>9، ص ص" @@@8قسنطينة،  -منتوري
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ٌثه ثټ٩ٌنـز إٗض  ًثس ألٌَ ٴو شٌِپ من ؼوًو إٗض أٰ ثٖضٌـٽز ثټعجنٌز، هًٌر ظجټعز أٌ هٌ

 أن ًصفٵٶ ن٧ٍ من ثَضشٱجٳ.

ًهټٍ صمجًر أِةٽز ًِمٌز خيوٯ ٩ًBordeleau (1)ٌٯ خٍ صموثٿ ثٖضن٥م َِض : ىٍ ثَِض

ٍٴ٪، ٨ن ٠ًٌٶ ث ٍخز م١ٽٵز....ثټص ًثء ٨ٵُضنٌز ـٍٻ شّجؤَضس ټٌْ ټيج أؼ  ټص٩دري ٨ن آ
 

 ثټمٙجبٚ: -ظجنٌج

ٌثؼ٩ـز           ٌثً مـ٪ ثٖض ٌثټصٹ شصمعپ أىم لٙجبٚ منيؾ هثټٱجي ثټ٩ٵٽٌز )ثټسًز( 

٨ٍـز ثټمربثء...ًصمعـپ  ًثء مؽم ٙجبٍ ټٹپ آ ٌثٖضٽمٚ ثٔـض ٌثٴذ(  ٌثٴدز )ًه ٩ٰپ ثٖض ثٖض

ٌثؼ٩ز خجټنّدز ټٽ ٌثً م٪ ثٖض ٍمجس ثٖضُضبمز ټٕضٔٹجټٌز ثټصٹ مّةٍٻ ٍض ثٖضفج٥ٰز ٨٘ض ثٖض٩ٽ

٨ٍز ٍض ثِصمجًر ؼوًور، ـٌنيج ١ًٽ٪ ٖضٕجًٸٍن  ز ٌإهمجؼيج، ظم شدٽٌ٭يج ٖضؽم ثٖضوًٌِ

٨ٌ ٨ٍز  ٍٴٲ ثټ٭جټذ ټٽمؽم ٍٴٲ٨٘ض ثٖض ٌش٩مپ ىيو  ٘ض مؽمپ ثټفؽؾ ثټصٍ شو٨م ٸپ م

٨ٍز ْضنيج شّمق ټٹپ ثٖضٕج ٌثٴدز ٨٘ض ثنّؽجٿ ثٖضؽم ٌثؼ٩ز ثٖض ًٸني خجټرتٸٌَ أِجِـج ثٖض

ٹجټٌز ثٖضصٱٶ ٨ٽٌيج.  ٨٘ض ثٔٔض
 
ًثســثٖضٵ  (6 ٌثَضلصدج  جًٌْ 

َض  :ثټص٩ًٌٲ -أ

(2)ثټٵٌج٩ًُصرب           
ٌمـ٪ أن ثٖضٵـجًٌْ   ٌثس ثټدفغ ٍض ؼم٪ ثټدٌجنجس  من أٴوٿ أه

ـجبپ ثْضلـٌَ إَض أنيـج  جبپ ؼم٪ ثټدٌجنجس ټيج ٠جخ٩يج ثٖضمٌَ ٨ن ثټٍِ ٌٽز من ٌِ ٸٍِ

ةٽش٩صمو ٨٘ض ث ٨ٍـز.  ز ٸمج ىٍ ثټفجٻ ٍض ثٖضٵجخٽزِْض ٥ز خأٔٹجټيج ثٖضصن ٌٸيټٺ ٨٘ض ثٖضُـض

ىيث ثټصٕجخً ٍض ثټٕٹپ ثټ٥جىٌي إَض أن ثټيوٯ ًمصٽٲ ٍض ـجټز ثٖضٵجًٌْ ٨نً ٍض ـجټز 

صٱصجء، ٰأي ِؤثٻ ًصٝمن مٵٌجِج مج َض ًٌمـٍ ٍض ــو  ؼم٪ ثټدٌجنجس ٨ن ٠ًٌٶ ثَِض

ٍمجس م٩ٌنز ٸمج  ٍٻ إٗض م٩ٽ صٱصجء أٌ ثٖضٵجخٽـز، ىثشً إٗض مؽٌه ثټٍ٘ ىٍ ثټفجٻ ٍض ثَِض

ق شٵًٍمج مصٹجمُض ټٽ٥ـجىٌر  ةٽز ثٖضٵٌجُ ټٌٍٜ ْضنً ًؤلي ٍض إ٠جً ثٖضؽم٧ٍ ثټٹيل ِْض

٪ ثټٵٌجُ.  مٍٜ

  

                                                           
، ترمجة: ميلود سفاري وآخرون، سلرب علم البحث في االتصال، عناصر منهجيةأالن الرامي و برنارد فايل:  (1)

 .9:0/@99، ص: ;900اجتماع االتصال ، جامعة منتوري، قسنطينة، 
 .?0:-<0:زلمد زيان عمر، مرجع سابق، ص:  (2)



320 

ٍثس ثټٵٌجُ -ظجنٌج  : ل١

   Assessingٌثټصٵوًٌ أٌ ثټٵٌجُ Testingًٱٌو ٍض ىيث ثٖضؽجٻ ثټصٱٌٴز خني ثَضلصدجً          

ٻ ٸمٍ، خٌ ٌثټٹٌـٲنمج ًؽمٰجٌْض ٌشصٝـمن ٨مٽٌـز ثټٵٌـجُ ٍض  ٪ ثټعجنٍ خني ثټٹـم 

ًبٌٌّز شصٽمٚ ٍض: ٍثس  ًخ٪ ل١  ؼمٽصيج أ

 .ٍء مٕٹٽز ثټدفغ ٌثه ٴٌجِيج ٍض ٜ  م٩ٌٰز ثٖضص٭ريثس ثٖض

 .ثلصٌجً ثټصٵنٌز ثٖضنجِدز ټيج 

 .ثلصٌجً ثٖضٵٌجُ ثٖضُضبم 

 .ٌشفٽٌپ ثټدٌجنجس  ؼم٪ 
 

ٍث٧ ثٖضٵجًٌْ: -ظجټعج  أن

ٍٸٌز إٗض ًمٹن شٵٌّم ثٖضٵج          ٌثټّٽ ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز  ًٌْ ثٖضّص٩مٽز ٍض مؽجَضس ثټ٩ٽ

ٍث٧ ىٍ:  أن

 .ًثس  ثَضلصدج

 .ٵج٠ٌز  ثٖضٵجًٌْ ثَِض

 ٍمرتًز ٌ  ثٖضٵجًٌْ ثټٍِّ

 ثٖضٵجًٌْ ثٖضصوًؼز. 

 ٌمٵجًٌْ ثَضشؽجىجس. 

 
 رشٌٟ ثٖضٵجًٌْ: -ًثخ٩ج

٨ٌٍز، ثټٙوٳ،           ًبٌٌّز ىٍ ثٖضٍٜ ش٩صمو هٴز أي مٵٌجُ ٨جمز ٨٘ض ظُضط نٵجٟ 

 ثټعدجس.
 

II ٍٍټٍؼــ ٌ ــجبپ ثټدفغ ثټٍِّ جب١ً ٌِ ٌٌِ 

 
ٍټٍؼٍ:  (1 ٌ جبپ ثٖضجهًز ټٽدفغ ثټٍِّ  ثټٍِ

 
َض ٍمجس -أ ٍټٍؼٌج ثٖض٩ٽ ٌشٹن جبپ ثَضشٙجٻ  ٌِ : 

 .ثټيجشٲ 

  .ثټربًو ثټ٩جهي 

 ٌٍن  ثَضنرتنض. -ثَضټٹرت
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 ٍشٌ:)٤ٌٌٱصجن ٍمدٌ -: ثټٵٌجٿ خجټ٩مٽٌجس ثټفّجخٌز(1)ثټٹ

ٌثټ٩مٽٌجس -٧ ثټرتخ٩ٌٍثټؽم٪، ثټ١ٌؿ، ثټرضح، إًؽجه ثټؽي   ،

ٌثټصفٽٌپ-ثٖضن١ٵٌز:  ًنز، ثَضلصٌجً، ثټصٙنٌٲ   (-ثٖضٵج
 

ٌثټصٹٽٱز ثٖضجټٌز -ظجنٌج  ثٖضنجِدز ټٕضنٱجٳ ٨ٽًٌ. شفوًو ثټصٹٽٱز ثټَمنٌز ټٽدفغ 

ٌخجٔضمٹجنجس ثٖضصجـز  شفٵٌٶ ثْضىوثٯ ٍض ثِضؼجٻ ثٖضفوهرإى ش٩رّب ثټٵوًر ٨٘ض           

ٌثِص٭ُضٻ ثٖضصجؿ مجهًز أٌ م٩نًٍز، من ـّن ش ٍٴض،  نٹصً ٍض إهثًر ثټ وخري ثټدجـغ ـٌ

ٌثؼ٩ز مؽمپ  ٌم ٌىيث ًصأِْ ٨٘ض ثټصوٴٌٶ  جبپ.  ٌثټٍِ ٌٍٰ ټوًً من ثٔضمٹجنجس  ثټيي ش

، ثټصٍ من ٔأنيج أن شٌُّس ثلٝج٨ً ټٽدفغ، ـٌغ ًصٍؼذ ٨٘ض ثټدجـغ ٴدپ  ثټرشٌٟ

٧ٍ، أن ًن٥ٌ ٌٰمج ًمٽٺ من ثِص٩وثه نٱٌّز  سثأن ًّصٵٌ ٨٘ض ثلصٌجً أي مٍٜ

)...٧ٍ ٌمفدز ټٽمٍٜ ًثس ثؼصمج٨ٌز)ٰيم، ىٸجء...ثټن( ٠ٌجٴجس ٨ٵٽٌز  )٬ًدز   ٌميج

ٌثټٽدجٴز ثټٵوًر ٨٘ض ثَضنومجػ، ٸّذ ظٵز  ٌنز،  )٨ُضٴز ثټدجـغ خجٖضدفٍط..ٸجٖضٌ

ٌٍٰ ټوًً من ثټدفٍط، ٌ....ثټن( ٌش ٌٌٰمج أشٌق ټً من ٌٰٗ  ٌمجهًز إ،  مٹجنجس خرشًز 

ٍټٍؼٌز ٌخٌةٌز  .٨وٌن، ثٖضجٻ، ًلٙز ثنؽجٍ ثټدفغ...ثټن()خجـعٍن مّج ٌثًوً
  

ٍٴض -ظجټعج  : إشٵجن ثټ

ٍٴض           ٌثټصم٢ٌ١ ټٽ ٌش٩ًًٍٍ خفّذ مم٢١ ثَضنؽجٍ، ىيث أي ـّن ثِصعمجً   ،

ثٖضم٢١ ثټيي ًند٭ٍ أن ًألي خ٩ني ثَض٨صدجً شًٍٍ٪ ميجٿ ثنؽجٍ ثټدفغ ٨٘ض ثٖضور 

ٌثٸَ ثټدفغثټَمنٌز ثٖضمٙٙز ٔضنؽجٍو من ٴدپ ثټؽيجس ثټٌِمٌز من ؼ  .جم٩جس أٌ م

ټًٌ ِجخٵج، إرشنج أنمج شفوهو رش٠ٌج ، ټٌّض خمنأَ ٨مج إثټدفغ مّجً ٨مٌ ثـرتثٿ ٌ 

ٍثٴ٪ أظدض أن ٩ٜٲ  ٌم٩نًٍز، ٬ري أن ثټ ٌثمٹجنجس مجهًز  ٌٍٰٝٻ  من ثِص٩وثهثس 

ٌټًٍجس ٍض ِٽم ثنؽجٍ  ٌشٌذ ثْض ثټمربر ٍض مؽجٻ ثٖضمجًِز ثټدفعٌز، من ـٌغ ٨وٿ ش

 ٍ ٍثس ثټدفغ خجټص ٌټًٍجس ټٓضىوثٯ ثټٕمٌٙز؛ ًٱًض إٗض ل١ ٌشٌذ ِٽم ثْض ثٰٶ م٪ ش

ٍظيم ٨٘ض أٸمپ ٌؼً. ىيث  ٰٕپ ثټدجـعني ٍض ثـرتثٿ ثِضؼجٻ ثٖضمٙٙز ټيم ٔضنيجء خف

ٌ نجىٌٺ ٨ن  ٍٴض ٸٽً خجټٵوً ثټرتثلٍ  ٨ٌوٿ ثټفٌٗ ٨٘ض ثِصعمجً ثټ ٨وٿ ثَضىصمجٿ 

ٌشٹعٌٲ ـٌغ ًٹٍن ثټرتثلٍ ٍض خوثًز مٌـٽز ثَضنؽجٍ، ٌٰمج ًٹٍن ث نٱًّ، ټٝ٭٢ 

ٌثح ًٌّدذ ٍض  ١ ثټؽيو ٍض ثٖضٌـٽز ثټنيجبٌز ټٽميٽز ثٖضمٙٙز ټً، مج ًصّدذ ٍض ثَٜض

ٌثٖضنيؽٌز.  ٨وٿ شوثًٷ ثټٹعري من ثْضل١جء ثٖض٩ٌٌٰز 
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ٌخييث ثټٙوه نٵرتؿ ټٽ١ٽدز ثِرتثشٌؽٌز شًٍٍ٪ ميجٿ ثټدفغ ٍض مّصٍَ ثٖضجِرت          

ٌٰٶ  مج ىٍ آس :  ، 

ٗض  ټدنجء ثٖض٩ٌٍضمٌـٽز ث -ثٖضٌـٽز ثٌَض

 

ٻ من  ثټنٙٲ ثٌْض

ٻ  ثټّوثيس ثٌْض

ٌم٩جټؽز ٌثءر  ًثِجس ثټّجخٵز، ٴ  ثټو

٧ٍ ٌثټرتثط ثټن٥ٌي ټٽمٍٜ ٍٻ ثټٱٹًٌز   ثْ٘ض

 م٩جټؽز ثټؽيجٍ ثٖضٱجىٌمٍ

 مٌـٽز ثټصفجًٌ م٪ ثٖضٌوثن –ثٖضٌـٽز ثټعجنٌز 

ثټنٙٲ ثټعجنٍ من 

ٻ  ثټّوثيس ثٌْض

 ش٭١ٌز ثټٱٍٙٻ ثټن٥ًٌز ټٽدفغ

٧ٍن٥ٌي ً ٌ٘ج٬ز ٰٙپ  ثٖضٌٸًَز ٌخ٢ خني مص٭ريثس ثٖضٍٜ

ًثِز  ًثِز ثِص١ُض٨ٌز  –م٩جًنز مٌوثن ثټو ٌټٌز أه

)َضِصٕٹجٯ ثٖضٌوثن( خ٭ٌٛ ٜد٢ ثټصّجؤَضس م٪ ثْضىوثٯ 

ٌمؤرشثشيج ثټٌبٌٌّز ًثِز  ٌثټٱٌٌٜجس  ټدنجء مٕٹٽز ثټو

 ٌٜد٢ أخ٩جهىج

ص١ُض٨ٌز–ثٖضٌـٽز ثټعجټعز  ًثِز ثَِض ٌثءثس ثټو  مٌـٽز شنٱٌي ثؼ

 

ٻ من  ثټنٙٲ ثٌَض

 ثټّوثيس

 ثټعجنٍ

ٌشٱًٌٮ ثټدٌجنجس  شدًٍذ 

ٌثټٹٌٱٌز  م٩جټؽز ثټدٌجنجس خجِصموثٿ ثْضِجټٌذ ثټٹمٌز 

ٍء ثټصّجؤَضس  ٌثټ٩جمز ٍض ٜ منجٴٕز ثټنصجبؾ ثټؽَبٌز 

ٌثٖضولپ ثټن٥ٌي ثٖضصدنى. ًثِجس ثټّجخٵز  ٌثټو  ٌثْضىوثٯ 

ثټنٙٲ ثټعجنٍ 

 ثټّوثيسمن 

 ثټعجنٍ
ٌ مّصٽَمجس ثٔض  ٌجس، ثػ )مٵومز، لجشمز، ل ثٴرتثـجس ، شٍ٘

ٌثټ ٌثؼ٩ز ثټصيمٌٖ  ٌم ٌثؼ٪،  ٌثټصوٴٌٶ ٴجبمز م ٍظٌٶ  ص

 ثټٽ٭ٍي...ثټن(

جب (2 ٍټٍؼٍ: زثټدرشً ٢ثټٍِ ٌ  ټٽدفغ ثټٍِّ
 

َض ٢ٌ ثټدرشي ثٖضدجرش -أ ٌنمٌَ ًٌٰ ثظنجن:  ثټٍِ  : 

 ًثو، مجؼّصري، ٠ٽدز ثټصوًػ( ثټدجـغ ثٖضدصوأ  )٠جټذ هٸصٍ

 ٌٸجٌٰز : ًٕرت مّج٨و ثټدجـغ ًثس شٹًٍنٌز مصمٙٙز  ٟ ثټم٧ٍٝ ټوٌ

ٌثس ثټدفغ ٌؼم٪ ثټدٌجنجس من ثٖضٌوثن، م٪  ٍض مؽجٻ ٸٌٱٌز ثِصموثٿ أه
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َثٿ ثټوٴز ٍض شّؽٌپ ثٖض١٩ٌجس ثٖضٌوثنٌز.  ٌثټص رضًٌر ثټصٵٌو خجټص٩ٽٌمجس 

ٍٿ ًٹٽٲ خئنؽجٍ ثٖضيجٿ ثِضشٌز:   ٌٍض ثټ٩م

 ًثِز(. ثِصٵٙجء ـٍٻ ثٖضٌوثن: )ؼم٪ ثٖض١٩ٌجس ثٖضص٩ٽٵز خمؽجٻ  ثټو

 .ًثس صمج  شًٍٍ٪ ثَِض

 .ًثس صمج  ؼم٪ ثَِض

 .ٌثء ثٖضٵجخُضس ثٖضٵننز ٌؼم٪ خٌجنجشيج خجټصوٴٌٶ  إؼ

 .ٙجء جټٌذ ثٖضصمٙٙز ٍض مؽجٻ ثٔـض ٌثِْض  شنٱٌي ثټ٩مٽٌجس 
 

٢ٌ ثټدرشي ٬ري ثٖضدجرش -ظجنٌج  : ثټٍِ

ٍثس ثټدفغ ٍض مؽجٻ "ثٖض١ــدٶ"، ٌىٍ ثټدجـغ            ثټيي ًّيم ٍض شنٱٌي ل١

ٌمؽجٻ ثَضىصمجٿ ٢ نٕأر ٌمف، ٨ن  لٙجبٚ م٭جًٌن ٌمٹج ز"  "ثټ٥جىٌر ثٖضوًٌِ

َثبًٌني خصنٱٌي ثِصمجًر خفغ ًصم  ٌمنً ٨٘ض ِدٌپ ثٖضعجٻ، شٹٽٌٲ خجـعني ؼ خيج، 

ٌثٸَ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ثْض أثنؽجٍو ٍض  ٧ٍ: "ـو م ثشؽجو ثټٕدجح ؼندٌز ـٍٻ مٍٜ

َثبٌي نفٍ ثِصيُضٷ  مجس ثټصٍ ًصٽٵجىج من مصٵٌوث خجټص٩ٽٌ "،مًٌٹٍثٖضنصٍػ ثْض ثټؽ

ٌبٌيس ثټدجـغ  ٌبٌيس أٌ ثٖضٌٸَ ثټ ٻ ٨ٽًٌ(ثټ ٌىيث ، ٘جـذ ثټدفغ )أي ثٖضّةٍٻ ثٌْض

ًنز ىثس ثټٙد٭ز  ٨جهر مج ًٹٍن ٍض ثْض٨مجٻ ثټ٩ٽمٌز ثټؽمج٨ٌز)ثټٱٌٳ ثټدفعٌز( ثٖضٵج

ٌش -مجٸٌٌ ٍټٍؼٌز، ثټصٍ شيصم خيج  ٌ ٌټٌز أٍِِ ٸمن٥مز ـٵٍٳ ٠ٌىج ىٌةجس ه

ٌټٌز، أٌ ـ ٍنّٹٍ معُضمجًز ثٖضّصيٽٺ، أٌ ـمجًز ثټدٌةز أٌ ثَضنّجن ثټو  ،من٥مز ثټٌ

ٌثټدجـعني ثٖضصمٙٙني  ًنز إٜجٰز إٗض ثټمربثء  ٌمن ىټٺ ثټدفغ ٍض مؽجٻ ثټرتخٌز ثٖضٵج

.٧ٍ ًثِز ثٖضٍٜ  ٍض ه

 

ٌٸٌٱٌجس ثِص٩مجٻ  -ظجټعج ٍټٍؼٍجبپ ــٌِآټٌجس  ٌ  ثټدفغ ثټٍِّ
 
٢ٌ ثټدرشي ْضهثر ثٖضٵجخٽز: -  :(1)ثِص٩مجٻ ثټٍِ

ٌټز شوًٌنيج ٸصجخز أظنجء           ٌجن شّؽٌپ ثٖضٵجخٽز خوَض من مفج ًٱٝپ ٍض خ٩ٞ ثْـض

يپ  ثټٵٌجٿ خجٖضٵجخٽز. ًٌمٹن نّن ثټرش٢ً ثٖضّؽپ ٌٰمج خ٩و ٴدپ ثټصفٽٌپ...من ثِْض

ٍث  ٌټٹنيم ټن ًنّ ٍث ٨ن ؼيجٍ ثټصّؽٌپ أٌ ٸجمريث ثټٱٌوًٍ،  ٍظني أن ًص٭جٜ ٨٘ض ثٖضدف

ٍٿ خصوًٌن ثٔضؼجخجس، مجءثس  ثټدجـغ ثټيي ًٵ ٌبٍ ٍض إ٤يجً ثًٔض ًٌّج٨و ثټصّؽٌپ ثٖض
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٬ٌجټدج مج ًن١ٽٶ  ٍظٍن.. ق ثٖض٩جنٍ ثټصٍ ًٵٙوىج ثٖضدف ٌثټص٩دريثس ثټصٍ شٍٜ

ٌمن  ٍمج... ٌىيث مج ًأمٽً ثټدجـغ ٨م ٍثًىم م٪ خ٩ٝيم ثټد٩ٞ،  ٍظٍن ٍض ـ ثٖضدف

 ٌ ٍ أثٖضؤرشثس ثټ٩جمز ٨٘ض ميجًر ثټٵجبم خجٖضٵجخٽز ثٖضص٩مٵز ىٍ أن ًصٹٽم ٴٽٌُض  ٻ مج ن ًٵ

 ٌ ٍث خجٔضؼجخز.أًًٌوو خ١ًٌٵز مؤظٌر،  ٍظني ټٹٍ ًوټ  ن ًصٌق ثټٱٌ٘ز ټٽمدف
 
٦ خجٖضٕجًٸز -  : ثٖضُـض

ٌثِصمج٨ٍ )إٗض مٱٌهثس            ٌثًض: "ش٩ٽمض من ؼٽّجشٍ  ٌټٌجٿ ٍٰس  ًٵٍٻ 

ةٽز ټم ًوً خمٽوي أن أِأټيج، ټٍ أنٍ ٸنض ٴو ـٙٽض ٨٘ض  ثټدفغ( إؼجخجس ٨ن ثِْض

ًثِز (1)ز ٰٵ٢" خٌجنجشٍ من لُضٻ ثٖضٵجخٽ ، مج ٩ًنٍ أن ٨مٽٌز ثټصٱج٨پ ٍض مف٢ٌ ثټو

دج٨جس، ٸصنجٌٻ ثټ٭وثء ٍض م٩١م ثٖضٙن٪  ٌثټصٕجًٷ ٍض خ٩ٞ ثٔٔض م٪ ممصٽٲ ثټٱةجس 

ٌثـز، أٌ مٵيى  ٍثًو ِج٨ز ثټ ٍر ٍض مٵيى ثٖضٙن٪ ثٌ خؽ ًثِز، أٌ ٸٍح ٴي مفپ ثټو

جبپ نٵپ لج٘ز، ٨ن ٌٿ ثٗض ثَضنرتنض إن ٌؼو، أٌ ثِص٩مجٻ ـجٰٽز ثٖضٙن٪ ٸٍِ و ثټٵو

ٌخرشًز،  جبپ مجهًز  ٨ٍز ٌِ ٌٍٰ، مؽم ثټ٩مپ ثٖض٭جهًر منً، ىيث ٸٽً من ٔأنً أن ً

شصٌق ٌٰ٘ج ٬نٌز ؼوث ًمٹن ثِص٭ُضټيج من ٠ٌٯ ثټدجـغ ٍض ؼم٪ خٌجنجس خفعً ٬ري 

ٌشّيم  ٍهر  ٌٴو شٹٍن ٨٘ض ٴوً من ثټٱجبور ث٥٨م من شٽٺ ثٖضٵٙ ثٖضم٢١ ټيج مّدٵج، 

ٌق ثټٽدْ ٌشٍٜ ٌثء ثټدفغ  ٍثٴ٪  ًٌٰ.  ٍض إظ  ثټ

 ٍ:ـجهً ثټدفغ ثَضؼصمج٨ـمٙ (3
 

َض ٙجءثس ثټٌِمٌز -أ  : ثٔـض

ٙجءثس ثټٌِمٌز ٍض           ٍٿ خني ٨ٽمجء ثَضؼصمج٧ ـٍٻ ثِصموثٿ ثٔـض ًوًٌ ؼوٻ مفم

ٍظيم ٌثٖضجًٸٌّز ثنصٵجهثس ٴجٌِز خٕ. خف ن أًٌٍؼً أنٙجً ثټن٥ًٌصني ثټصأًٌٽٌز 

ٌظمز ثشيجٿ مؤ  ٌظدجشيج ... ٙجءثس  مٌز ٘وٳ ىيو ثٔـض ٙجءثس ثټٌِ هثو أن ثٔـض

ٍمز -أٌ مًٌدز ٨٘ض ثْضٴپ–شّصموٿ خ١ًٌٵز مصفٌَر  ٌىٍ ثَضشيجٿ  ،َض من ؼجنذ ثټفٹ

ٌثبپ ثټص٩ٌّنٌجس ٌأ ٌثټٙفجٰز ثٖض٩جًٜني ٍض ثټعمجنٌنجس   .ثټيي ٌؼيً ًؼجٻ ثټٌّجِز 
 جهً إـٙجبٌز ألٌَ:ـمٙ -ظجنٌج 

 ٍمٌز لج٘ز شفصٍي خٌجنجس إـٙجبٌز ىجمز  .شٵجًًٌ ـٹ

 ٨ٌٍز ٌؼمج٨جس ثټٝ٭٢ خنرش إـٙجءثس ٍض مؽجٻ شمٙٙيج ثٖضن٥مج س ثټ١

 خٕٹپ منص٥م.

                                                           
 >89ادلرجع نفسو، ص:   (1)



325 

  :ٌٰنٌزثٖضٙجهً ثټصجًًمٌز ًثِجس ثټصجًًمٌز خدٌجنجس مًٍٙر  ٌهنج ثټو  .شَ

  :ٍظجبٶ ثټٕمٌٙز ًثء ثټ شّصموٿ ىيو ثٖضٙجهً ٍض ٨ٽم ثَضؼصمج٧ ټصمعٌپ ث

ٍمٌجس، ثټٌِجبپ، ش ٍثٴٲ ثؼصمج٨ٌز مفوهر )ثټٌ َثىج ٍض م ٌم٭ جًًن ثټٱج٨ٽني 

 ثټفٌجر ٬ري ثټٌِمٌز(.

 :ر ثټيثشٌزخٌجنجس ثټّرّي  -ظجنٌج
ٌټٌّض خٌجنجس ثټّرير ثټيثشٌز " 

ٙجء":  ٍٿ خرشًز شٹٍّ ٥٨جٿ ثٔـض  مؽٌه ټف

ٌأي ثٖض٩جرص ٍض ٨ٽم ثَضؼصمج٧                   ن ثٖضؤټٲ أخ ،إٗض ٌؼيز ن٥ٌ ثټٵجبٽز ،ًمٌپ ثټ

ًثًض مٌٽَ ٌثټدفغ مرتثخ١جس م٩ج خوًؼز َض ًمٹن ثټٱٹجٷ منيج. ًټَ  ..٠جټذ شٕج

ٌثبيم ٌث ٴٌميم ټٵ ٍث ًٌفوه ف ٍث خمج إىث  ،٨ٽمجء ثَضؼصمج٧ أن ًٍٜ ثټيًن ًمٹن أن ًفٹم

ٸجنض شٽٺ ثټٵٌم أظٌس ٍض ثټدفغ أٿ َض. إن ثټٹعري من ثټدفٍط ٍض ٨ٽم ثَضؼصمج٧ ًٹٍن 

ٌثبيج. ًٌن١دٶ ىيث ٨٘ض ثٖضؽجَضس  ٍمٍن خئؼ ٌٴٌم ثټيًن ًٵ ًثبيج مٙجټق  ثټوثٰ٪ من ٌ

ز ـوًعج ټٽدفغثٖض ٌثټيًٍز ثټ٩ٌٴٌز..."ًمٹن  ،ٱصـٍ ٌثټؽنٌّز  معپ ثټن٧ٍ ثَضؼصمج٨ٍ 

ٌخجِصموثٿ أنٱّنج ٸمٙجهً ټٽصفٽٌپ ٍض  ثټن٥ٌ إٗض ثٖضؽصم٪ ٸمج ًفوط هثلپ أنٱّنج. 

ٍث ثټن٥ٌ  ٨ٽم ثَضؼصمج٧ نولپ ٍض مرش٧ٌ ټٽصفوي، ممج ًص١ٽذ من ثټ١ُضح أن ًص٩ٽم

ٌثء ٨ٽم ثَضؼصمج٧ م٩ج.ٍض ِريشيم ثټيثشٌز ٍض ٌِجٳ ٸٌٱٌز ثِصٵد  جٻ ٴ

ًبٌٌّصجن        ًمٹن أن ًصفٍٻ خيمج إهمجػ ثټمربر ثټٕمٌٙز ٍض  ،ٌىنجٷ ٠ًٌٵصجن 

ٍټٍؼٍ إٗض مٙوً ټٽم١أ ٌ  :(1) ثټدفغ ثټٍِّ

 :ٌټيمج َث أٌ ٌِجٌِج أ )أي ىثشٌج(  ٨نومج ًٙدق ثټدجـغ ٨ج٠ٱٌج أٌ مصفٌ

ٍث٧ ثټصٍ شص٩ٌٛ  ٌمن أن ټييو ټوًؼز شٌٝ٪ م٩يج أًز أىمٌز ټٽدفغ. 

ٌثبٌز ٌثٴ٩ٌز  ،ثٖضٕٹٽز ثټدفٍط ثٔضؼ ثټصٍ ًيوٯ ٌٰيج ثټدجـغ إٗض ـپ مٕٹٽز 

 م٩ٌنز معپ ثټ٩نرصًز ٍض ثٖضوثًُ.

 :ٌمن ظم ًٱٵو  ظجنٌيمج ٨نومج ًٙدق ثټدفغ خدّج٠ز مؽٌه ـٹجًز مدصيټز 

 أىمٌصً ثټ٩جمز.
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جبپ ثٔض٨ُضٿ ثټؽمجىريي -ظجټعج ٌِ(1): 

ًث م           جبپ ثٔض٨ُضٿ مٙو ٌِ ٌٍٰ ٌىيو ثټدٌجنجس ش صنجمٌج ټٽدٌجنجس ټ٩ٽمجء ثَضؼصمج٧ 

٨ٍني:  ٨٘ض ن

 ٌشٹمن  ،خٌجنجس شٵوٿ خًٍٙر مصٹًٌر ٍض ثټربثمؾ ًٌو٨ميج ثټدجـعٍن...

ثٖضٕٹٽز ىنج ٍض أن ٨جټم ثَضؼصمج٧ َض ًّص١ٌ٪ أن ًصأٸو من هٴز ىيو ثټدٌجنجس 

ٌثؼ٩صيج.   ممج شفصجػ م٩ً خجټصجيل إٗض م

 ٌٌبٌز إن ٨ٽمجء ثَضؼصمج٧ ًّصمومٍن خ ٌثٖض ٨ٍز  جبپ ثٔض٨ُضٿ ثٖض١د جنجس ٌِ

ٌثٛ ثټصفٽٌپ ثټنٵوي.       ْض٬

جبپ ثَض٨ُضٿ ٨رب مج شٵومً أٸمج           ٌثمؾ ممصٽٱز )ن ٌِ ُٰضٿ نرشثس أمن خ

ًثىنز، ٰٹًٌزثلدجًًز، شفٵٌٵجس، نٵجٔجس  ٌ أىثس ٠جخ٪ ٌِجيس  ـٍٻ ٴٝجًج 

ٌخٍي أٌ ٘فٍ أٌ ثؼصمج٨ٍ أثٴصٙجهي  ًر  ٨رب شٵنٌز ..(ٌ ٬ريىج،أٌ ظٵجٍض ش ثټٍٙ

ًث  ٌثټٍٙس، ٌمج ش٤ٍٱً من أِجټٌذ ٰنٌز ٨جټٌز ثټصأظري ٨٘ض ثٖضٕجىو، شٙدق مٙو

ٌأي ثټ٩جٿ ټٽمؽصم٪، خمج ًٌٰ ثشؽجو ٰةز  نج٨ز ثټ ٌشٍؼًٌ خپ ٌ٘ ًبٌٌّج ٔضظجًر ثىصمجٿ 

ٍټٍؼٌز أثټدجـعني أنٱّيم، ټٹٍن ثىوثٰيج ثټٌِجټٌز َض ًمٹن  ن  شمٽٍ من ٬جًجس ثًوً

َخٌ ٌشف ٌجٌِز  ٬ٌريىج.ٌِ ٌثٴصٙجهًز  ٨ٌٌٴٌز   ز 

 

 زلــجشم

ٌټً        ٌثټصؽجنْ، ٨٘ض من نجـٌز أٌٻ، نمٽٚ ممج شم شنج ور ثَضشّجٳ  إٗض شأٸٌو ـٌ

ٌثَضنص٥جٿ خني مج ًمٹن  ٌثً ثټصٹجمپ  ٌثٖضنأ٬ ٌثبٶ ثنصيجء ن نّمًٌ ثٖضوثلپ  ٌثټ١ جىؾ 

ٌثس. ٰ ٨ٍذ ـَمز  ثٖضولپ ثٖضنيؽٍىث ٸجن ئخجْضه ٍمز أِْ ٰٹًٌز، شّص ىٍ من٥

ٱً ٽثٖضّ ٍبيج ثٖضن١ٽٶ ثَض٨صٵجهي، خٍ٘ ٌثٖضدجها ثټصٍ ًندعٶ ٍض ٜ ٌثټدوًيٌجس  مجس 

ٍثنني ثَضؼصمج٨ٌز؛ ٌإىث ٸجنض  ٌثټٵ ٔجه نفٍ ثټدفغ ٨ن ثټفٵجبٶ  ثٖضٌؼ٪ ٍض ٨مٽٌز ثًَض

صٌٝجؿ مّريشً نفٍ ثټٍؼيز ثٖضنجىـــؾ ؛ ىٍ ثټّسثػ ثټيي ًنري هًح ثټدجـغ َِض

ٍخز، ٰئن  ٌثټصــٵنٌجثٖض١ٽ ٌثبٶ  جبپ ثټصٍ  سثټ١ــ ٌثټٍِ شٹٍن إىن؛ خمعجخز ثټٹٌٱٌجس 
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ٌثټصنٵٌذ،  ٍثٴ٪ ثَضؼصمج٨ٍ، مفپ ثټدفغ  ًخ٢ ثٖضن١ٽٶ ثټن٥ٌي ثټٱٹٌي خجټ شمٹنً من 

َثټً من ٨نجن ثټصؽًٌو إٗض ـٌَ ثټصؽٌّو.   ٌإن

ٌثټص٩مٶ أٸعٌ ٨٘ض ثټصٵنٌجس ثټصٍ ًمٹن أن         ٌټنج ثټرتٸٌَ  من نجـٌز ألٌَ، ـج

ٌأٸعٌ ٔ صموثٿ ٍض ـٵپ ممجًِز ثټدفغ ن٩صربىج أِجٌِز  ٨ٍج من ـٌغ ثَِض ٌ

جًر إٗض خٵٌز ثټصٵنٌجس ثټصٍ ًمٹن أن  ، م٪ ثٔٔض ٍټٍؼٍ ٨٘ض ٌؼً ثټمٍٗ ٌ ثټٍِّ

ٍٿ ًصم ثِصموثميج  ٌىٍ ٍض ثټ٩م ن٩صموىج ٌ/ أٌ نّص٩ني خيج ٸصٵنٌجس ه٨م ظجنٍي، 

ٌثٌٰز أٌ ٬ريىج ٬ٍ ٍٿ ثَضشٙجٻ أٌ ثټدفٍط ثټصجًًمٌز أٌ ثَضظن  .ٍض شمٙٙجس ألٌَ ٸ٩ٽ
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 جلنيت امللابلت في العلىم الاحتماعيت

 

 مريم سفاري ـ قسم علم االجتامع ـ  . أ

 ( 2مد دني دباغني )سطوف جامعة حم

 لبنى سفاري ـ قسم علم النفس ـ  . أ

 جامعة حممد بوضواف )ادسولة (

 :  مٽمٚ

ٍمجس من لُضٻ مٙجهًىج ثټدرشًز، أش٩صرب ثٖضٵجخٽز         هثر ىجمز ټٽفٍٙٻ ٨٘ض ثٖض٩ٽ

ٌثلصٌجً ثٖض٤ٍٱني،پشّصموٿ ٍض مؽجَضس مص٩وهر معىٍ ٌ  ٌثټرتخٌز  ٌثټٙفجٰز   : ثټ١ذ 

ٌظٌٵز ًٌٌٕ٪ ثِص٩مج ًثءټيج ـني ًٹٍن ټٽدٌجنجس ٘ٽز  ٌثه ثْض  خآ ٍټيم أٰ ٌ أٌ مٌ

ٍثٴٲ  شؽجىجشيمث ٍمجس من م ٧ٍ م٩ني، ٸمج شٙٽق ثٖضٵجخٽز ټؽم٪ م٩ٽ نفٍ مٍٜ

٥زثدٽٌز ٩ًٙذ ٌٰيج ٌ مّصٵأمجٌٜز   . ِصموثٿ ثٖضُـض

ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز         ٌٍض ىيو ثٖضوثلٽز ثټن٥ًٌز نفجٌٻ شدٌجن ثِص٩مجٻ ثٖضٵجخٽز ٍض ثټ٩ٽ

ٌثټيي ًألي إٜ ٌنٵوٿ مٵص١ٱج من هټٌپ مٵجخٽز  ٍثشٌز ټصنٱٌيىج  جٰز إٗض ثټرشٌٟ ثٖض

ٍث٧ ثٖضمصٽٱز  ٌثټفًٌز ٌإٗض ثْضن ٍث٨يج ـّذ هًؼز ثټ٩مٶ  ٍىػ، ٸمج نص١ٌٳ إٗض أن ٸنم

ٍخيج . َثًجىج ٌ ٨ٌ ٌألريث م  ټٓضِةٽز ثټصٍ ش١ٌؿ ٌٰيج 

 : مٵومز 

ٌثْض أش٩و ثٖضٵجخٽز         صدجً من خني ثټصٵنٌجس  ٌثس ثٖضنيؽٌز ثْض ٌ ثَِض ، أىمٌزٸعٌ ه

جٰز ٍټز خنجبيج،، ٸعٌ ثِص٩مجَضنيج ثْض أٗض إ خجٜٔض ي ٍثبو ٌِ ٍه ىيث ٖضج ټيج من ٰ ٸمج  ٩ًٌ

ٌشّصموٿ ٍض ثټدفٍط ثٖضٌوثنٌزأـوَ إش٩و ثٖضٵجخٽز  ٌثس ؼم٪ ثټدٌجنجس،  ثټصٍ َض ، ه

ًثِز ثټن٥ًٌز  ًمٹن ثټفٍٙٻ ٌ ثٖضٹصدٌز، ٸمج شّصموٿ ٍض أ٨ٽٌيج من لُضٻ ثټو

صمجًر ثټ ٥ز أدٌجنجس ثټصٍ َض ًمٹن ؼم٩يج ٨ن ٠ًٌٶ ثَِض ٍظجبٶ أٌ ثٖضُـض ٌ ثټ

ٌثټصؽًٌذٌ ثٔض أهثًًز ٌثټّؽُضس ثٔض  ٌثټصٵجًًٌ  ج ِنفجٌٻ ٌىيث م، ـٙجءثس ثټٌِمٌز 

ٌفً ٍض ىيو ثٖضوثلٽز  . شٍٜ
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 : مجىٌز ثٖضٵجخٽز  (1

ٍثؼيز ًأش٩ٌٯ ثٖضٵجخٽز ٨٘ض        ٍٴٲ م فجٌٻ نيج: "شٱج٨پ ټٱ٥ٍ ًصم ٨ن ٠ًٌٶ م

ٍمجس أًٌٰ ثټٕمٚ ثټٵجبم خجٖضٵجخٽز  لٌ آٌ م٩صٵوثس ٔمٚ أًثء آٌ أن ًّصعري م٩ٽ

٨ٌٍز آٔمجٗ أٌ أ   (1)"لًٌن ټٽفٍٙٻ ٨٘ض خ٩ٞ ثټدٌجنجس ثٖضٍٜ

ٌ ٬ريو أثَضؼصمج٨ٍ خجټ٩مٌپ  ثْضلٙجبٍؼصمج٧ ثىٍ  ٰن لومز ثټٱٌهٌثٖضٵجخٽز ٍض   

ً أٌىٍ ٠ًٌٵز ًصمٹن خيج من شفٵٌٶ  ٌؼيج ټٍؼً، ٨ن ٠ًٌٶ شدجهٻ ، ثِزىوثٯ ثټو

ٌىٍ م ًثيس م٪ ثټ٩مٌپ ـ ثٖضدفٍط ـ  ٍثٌٰز خجټ٭ٌٛ ثټو ٍمجس ثټ يمز ٰن ثٖض٩ٽ

٪ ثټم١ز ثټ٩ُضؼٌز، ٸمج أثټصٕمٌٚ ثټيي ٨٘ض  جبپ أِجًِ شٍٜ نيج ثـوَ ٌِ

ٌثټ٩ُضػ  ٌثٖضٵجخٽز ىٍ ٨مٽٌز ثؼصمج٨ٌز رصٰز شفوط خني أثټصٕمٌٚ ىثشً  ًٝج. 

ٍمجس ًٌؽم٩يج ًٌٙنٱيجٌ ثٖضٵجخپ ثټيي ًّصٽم ثٖضأثټدجـغ  ٔمٙني ٌثٖضدفٍط ، ٩ٽ

ٍمجس  ةٽز ثٖضٍؼيز إثټيي ١٩ًٍ ثٖض٩ٽ ټًٌ من ٴدپ إٗض ثټدجـغ خ٩و ثَضؼجخز ٨٘ض ثَِض

 ثٖضٵجخپ. 

هًٌ  ىن ثٖضٵجخٽز شفوط خني ٔمٙني ًٽ٩دجن هًًٌن ثؼصمج٨ٌني ممصٽٱني،إ     

ٍمجس ثټصٍ ًفٙپ من لُضټيج ًفٙپ ٨٘ض ثٖض٩ٽ ،ثٖضٵجخپ ثټيي ًًٌو شفٵٌٶ ثٖضٵجخٽز

ٌثټيي ًؽيَ ثټدجـغ  ٌهًٌ ثٖضدفٍط ثټيي ًٵ٪ ٨ٽًٌ ثټدفغ  ٍخز،  ٌ أٌثټصٱٌُٙضس ثٖض١ٽ

ٍمجس ثټصٍ ًفصجؼيج ثټدفغثٖضٵجخ  . پ خجٖض٩ٽ

 :  لٙجبٚ ثٖضٵجخٽز (2

  خٌنيج:نيٸٌ من  ثټمٙجبٚ،ثٖضٵجخٽز ٸصٵنٌز منيؽٌز شصمٌَ خؽمٽز من 

ٌىمج ثٖضٵجخپ ـ  ٍهر خني ٠ٌٰني  ٌمٵٙ ٍثؼيز ټٱ٥ٌز ىجهٰز  ٌثٖضٵجخپ أم ي أي ثټدجـغ 

ٌه  ٍمجس ٨ن ثنٱ٩جَضس ًٌه ٍثٴٲ أثٖضدفٍط، شّمق ټٽدجـغ خؽم٪ م٩ٽ ٌم ٩ٰجٻ 

ٌثنٕ٭جٻ ټوَ ثټدجـغ أثٖضدفٍط ثشؽجو ٴٌٝز  ٧ٍ خفغ    (2)ٌ ٴٝجًج مج شٕٹپ مٍٜ

ٌىٍ أمن لٙجبٙيج ـ  ٍمجس  ٌثـو ٩ًّى ټٽفٍٙٻ ٨٘ض م٩ٽ نيج شصم خني ٠ٌٰني 

ٌثټعجنٍ ٩ًمپ ٨٘ض ثٔض  ٌشًٌَوو ث ؼجخز ٨٘ضثټدجـغ  ٌشّجؤَضس ثٖضدفٍط  نٕ٭جَضس 

ٍمجس.   خجٖض٩ٽ

                                                           
(1)

. 9009ر، وىل، اجلزائ، الطبعة األتدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية رشيد زروايت: 
 .  ?;8ص: 

(2)
، دار الكتاب احلديث، القاىرة، مصر، 8، طمنهجية العلوم االجتماعية والبحث االجتماعيمجال معتوق:  

 .  0<8 -@=8.ص ص: 9089
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ٍٻ أٸيټٺ نؽو  ـ ٨ٌٽًٌ  إټًٌن ىيو ثټصٵنٌز شمصجٍ خجټيوٯ ثټوٴٌٶ ثٖضٌؼٍ ثټٍ٘

ٍثً خني ٠ٌٰني  ٌ أٰجٖضٵجخٽز ټٌّض مؽٌه ـ ٌرٌ ظ ٌم١ّ ٍثؼيز ىجهٰز   :(1)ظٌر خپ ىٍ م

  (2)جبٲ ثٖضٵجخٽزــ٤ٌ ( 3 

ٌټٍؼٌزثٖضٵجخٽز من ٌؼيز ثټن٥ٌ ث ش٩و         ٍه ٌىٍ هثر من ثْض أ، ٖضٌع ٌثس ثټ٩ٽمٌز،  ه

ٌٽز شدصوا خيج ثټدفٍط ثټصؽًٌدٌز  ٌټيټٺ شٹٍن أٌِ ص١ُض٨ٌز  ًثِجس ثَِض ٌ ثټو

 ټٽمٵجخٽز ٤ٌجبٱيج ثٖضص٩وهر ٍض ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ: 

ٌٽز ٖض٩ٌٰز ٨ُضٴز خني مص٭ريًن،ـ  ٌثٖضٌؤٌُ  ٰيٍ ٌِ ٌبٌْ  ٌ أٸجٖض٩ٌٰز ثټٵجبمز خني ثټ

ٌمن ٌموًًٌِ،  ًثِز  خني ثټ١جټذ  ًثِز ثظم شٹٍن ثٖضٵجخٽز ه ٌىٍ ه ِص١ُض٨ٌز 

ٌثء ثټدفغ ثٖضٌوثنٍإرضًًٌز ٴدپ   . ؼ

ٌثس ثټدفغ ثټصؽًٌدٍ ىٍ أمن  ٸأهثرٌمن ٤ٌجبٲ ثٖضٵجخٽز  ـ  ٌٽز ټؽم٪ أه نيج ٌِ

ٌىټٺ خٵٙو شفٵٌٶ ٌٰٛ م٩ني خجټيثس،  ٍمجس، من ثٖضؽجٻ ثَضؼصمج٨ٍ،  ٌشّؽٌپ ثٖض٩ٽ

ًثِز خفغ شؽًٌدٍ.أ  ٌ ثټصميٌو ټو
 
 : (3)ىمٌصيجأٌ  ىوثٯ ثٖضٵجخٽزأ (4

 ٗض: إشيوٯ ثٖضٵجخٽز خًٍٙر ٨جمز 

ٍظنيـ  ٍمجس ثټصٍ ًًٌوىج ثټدجـغ من ثٖضدف  .ثټفٍٙٻ ٨٘ض ثٖض٩ٽ

ٍثٴٲ م٩ٌنزٌ أٌ مٕج٨ٌ أثټص٩ٌٯ ٨٘ض مُضمق ـ  ٍظني ٍض م  .شرصٰجس ثٖضدف

 ىمٌز ثٖضٵجخٽز ٍض ثټفجَضس ثټصجټٌز: أٌشربٍ         

 ٌٍ٘ثټٹصجخزأٌ أ ٠ٱجَضأ ني٨نومج ًٹٍن ثٖضٱف ٌثءر   .ٔمج٘ج َض ٩ًٌٍٰن ثټٵ

 ٍ٘ثٖضٌىضأٌ ثٖض٩جٴني أٌ ثټ٩ؽَر أ من ٸدجً ثټّن ني٨نومج ًٹٍن ثٖضٱف ٌ. 

 ًٍ٘ثبيم١٨جء إ ٍض نيـٌنمج َض ٬ًٌذ ثٖضٱف ٍمجشيم ٸصجخز. آ  ٌم٩ٽ

  ٨ٌ٘ض ًثِز ث٠ُض٧ ثټدجـغ نٱًّ ٨٘ض ثټ٥جىٌر  ٧ٍ ثټو ـٌنمج ًص١ٽذ مٍٜ

ًثِز  .مؽصم٪ ثټو

                                                           
(1)

 .0<8مجال معتوق، ادلرجع السابق، ص:  
(2)

ن طبعة ، منشاة (، دو  مناىج البحث في علم االجتماع )مواقف واتجاىات معاصرةقباري زلمد امساعيل:  
 .   <>8. ص:  9?@8ادلعارف باإلسكندرية مصر ، 

(3)
، دار الثقافة  9، ط  أساليب البحث العلمي ) مفاىيمو ـ  أدواتو ـ طرقو االحصائية (جودت عزت عطوي:  

 .888-880. ص ص :  <900للنشر والتوزيع عمان ، االردن ، 
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  ٍ ٍمجس من ٨وه من ثْض ـٌنمج ًص١ٽذ ثٖض ٌثه٧ٍٜ ؼم٪ ثٖض٩ٽ ثټيًن ٩ًٌٍٕن ، ٰ

 .ٌ ثٖض٩ٽمني ٍض ثٖضوثًُ معُضأٌ ٩ًمٽٍن م٩ج ٸجټ٩مجٻ ٍض ثٖضٙجن٪ أ

  ٌټٌْ ٸمٌج ٍثٴ٪  ٲ ٸٌٱٍ ټٽ ٌ أـٌنمج ًٹٍن ثټيوٯ ثټفٍٙٻ ٨٘ض ٌ٘

  .ًٴمٌج

 ٍمجس ٍه ٨ُضٴجس ٔمٌٙز م٪  ـٌنمج ًص١ٽذ ثټفٍٙٻ ٨٘ض ثٖض٩ٽ ٌؼ

ني  .ثٖضٱفٍ٘

 ني خفجؼز أجـغ خـٌنمج ٩ًٌٕ ثټد ىمٌصيم أٗض من ٩ًٌٕىم خإن ثٖضٱفٍ٘

     .(1)ًٌٵوًىم
 

  :(2) مفجًٌ ثٖضٵجخٽز (5

ٌشٹٍن ىيو   ٧ٍ ثټدفغ  شٕمپ ثٖضٵجخٽز ثٖضفجًٌ ثټصٍ لٙٙض ټيم ثٖضٵجخٽز ٍض مٍٜ

 ٌ ٍثن ثټدفغ  ٌظٌٵز خ٩ن ٹجټٌزثٖضفجًٌ ٍض ٨ُضٴز  وثس  ثٔٔض ٌثټـٍ ٌثٖضؤرشثس  ٌثټٱٌٌٜجس 

ٸمج شٹٍن ثٖضفجًٌ مٵّمز شفض ٨نجًٌن شد٩ج ټم١ز  ٌثټ٩نجرص ٌل١ز ثټدفغ،

 .ٌٌٌٰٜجس ثټدفغ
 
ٌثء ثٖضٵجخٽزإرشٌٟ  (6   : (3)ؼ

ٌثء ثٖضٵجخٽز ٌٰمج ًيل :         شصمعپ رشٌٟ ثؼ

ٍثؼيز:أـ  ٍثؼيز ٴو ن شٹٍن ثٖضٵجخٽز ٌؼيج ټٍؼً ْض أًؽذ  ثٖض ٌثٖض ن ثټفًٍٝ 

٥ز ش١٩ٍ ټٽدجـغ ؼمٽز من ثٖض١٩ٌجس ثټصٍ ًصم ؼم٩يج ٨ن ٠ًٌٶ ثٖض ُـض

 مّج٨ور.  ٸأهثر

٩ٌز ثَضؼصمج٨ٌزب ـ  ٌثء ثٖضٵجخٽزإي مٹجن أ: ثټٍٜ ٌٴض ٌؼٍ ؼ ٌثء،   ثٖضٵجخٽز. إؼ

َثس أى َضخو إ :ثټدجـغ ثٖضفرتٯ ج ـ  ىميج: أن ًصمص٪ ىيث ثټدجـغ خؽمٽز من ثٖضمٌ

                                                           
(1)

 .888:ص ،سابق الرجع ادلجودت عزت عطوي :  
(2)

  .@;8:ص ، سابقالرجع ادلرشيد زروايت:  
(3)

، منشورات مكتبة اقرا ، قسنطينة، اجلزائر ، 8، ط يف منهجية البحث االجتماعيخرون: آنورة دريدي و  
 . <89: . ص <900
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ٍر ثټصيٸٌ، ٌثٖضفٌؼز، ٴ ٍثنذ ثټفّجِز   ثٖضّصٍَ ثټعٵجٍض، ثټٽدجٴز خجؼصنجح ثټؽ

 ثٖض٥يٌ ثټٱًٌَٵٍ.

ِجٌِج أمن ىيث ثٖضن١ٽٶ ش٩و ثټٽ٭ز ثٖضّص٩مٽز ٍض ثٖضٵجخٽز رش٠ج  ٌٰهث ٨جهًج:ـ  د

ٌخٌةصً  ٌث٨جر مّصٍَ ثٖضدفٍط  ٌىټٺ خم  ٌ مف١ًٌ،أمن رشٌٟ نؽجؿ ثٖضٵجخٽز 

ٌثٖضدفٍط  إٗضٜٲ أ ٍثٰٶ هًٌ ثټدجـغ  ٗض إي ٸپ منيمج ًٽصَٿ خوًٌو أىټٺ ش

 خ٩و ـو ممٹن. أ
 
ٌثءثس ثٖضٵجخٽز:  (7  ثؼ

ٍثس ثټصجټٌز:  :جخٽزثَض٨وثه ټٽمٵ ٌٰٶ ثټم١  ًٌصم ىټٺ 

ثٖضٵجخٽز ًٌفوه  أىوثٯًفوه  أن٨ٽًٌ  ثټدجـغ ىنج: شفوًو ثټيوٯ من ثٖضٵجخٽزأـ 

ٍمجس ثټصٍ ًفصجػ  ٍٸٍ خٕٹپ ثْضىوثٯټٌيج ٫ًٌٍٙ ىيو إ٠د٩ٌز ثٖض٩ٽ مفوه  ِٽ

ٍمجس إـصى ًصمٹن من  ٌشٍؼٌييج ټٽفٍٙٻ ٨٘ض م٩ٽ جبپ ثٖضنجِدز  ٨وثه ثټٍِ

ٌٰٶ ىيو أٌ   .ْضىوثٯثًثء 

ٌثه ثټيًن ٌِٵجخٽيم ثټدجـغشفوًو ثْض ب ـ  يلثٖضؽصم٪  ـٌغ ًفوه ثټدجـغ: ٰ  ثْ٘ض

ًثِز ًٌمصجً من ىيث ثٖضؽصم٪ ٨ٌنز ممعٽز شفٵٶ ټً  ٌثٛټٽو ًثِصً أ٬  ،ه

ٌٍٰ ٨نو إًٌٔرتٟ  ٌثه ىيو ثټ٩ٌنز ثټ٬ٌدز ٍض أن شص ٍخز إٰ ٍمجس ثٖض١ٽ ١٨جء ثٖض٩ٽ

  ٌثټص٩جٌن م٪ ثټدجـغ ٍض ىيث ثٖضؽجٻ. 

ًٹٍن ثټدجـغ ميٌةج ټ١ٌؿ  أن ثٔض٨وثهًٌص١ٽذ ىيث : ثٖضٵجخٽز أِةٽزفوًو شج ـ 

ٌٍٰ ٍض ىيو ثْض ثْض  ٍخز خفٌغ شص ٍمجس ثٖض١ٽ مز ټٽفٍٙٻ ٨٘ض ثٖض٩ٽ ِةٽز ِةٽز ثټٍُض

َثًج ثټصجټٌز:   ثٖض

   ٌمفوهرأ ٍمز  ٌثٜفز مٱي  .ن شٹٍن 

   أ ٍ ٌشـٍ ٍخز خجٔضؼجخزن َض شٹٍن مصفٌَر   .ثٖض١ٽ

   ٧ٍ ن شٹٍن ٔجمٽز ش٭١ٍ ؼمٌأ ٍثنذ ثٖضٍٜ  .ٌ ثٖضٕٹٽز أ٪ ؼ

   ةٽز٨وٿ ٠ٌؿ  ٌ ثټٕمٌٙز ؼوث. أٌ ثټ٩ٙدز ؼوث أثټوٴٌٵز ؼوث  ثِْض

   ًٌةٽزشفوًو ٠ًٌٵز شٍؼ ٌشٌديج ثِْض  .ٌش

ٌمور ثٖضٵجخٽز د ـ  ٨ٍو ثٖضٵجخٽزأًؽذ : ثلصٌجً ٍمن  مًٌفج ټٽدجـغ  ن ًٹٍن م

ٍٴض ثټيي ١ًٽدً ثٖضٱفٍٗ ْض  أنٌثٖضٱفٍٗ ًٌٱٝپ  ن ًٹٍن ٍض نٱْ ثټ

ٍټٍؼٌز منجِدز ى ٌثءيو ثټٽف٥ز ثټٌّٹ ن ًٹٍن ثټَمن أثٖضٵجخٽز، ًٌؽذ  ٔضؼ
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ٌثءٸجٌٰج  ٌٴض ثٖضٵجخٽز ًرتثٌؿ ٨جهر خني  ،ثٖضٵجخٽز ٔضؼ ٌ ٌ ِج٨ز نٙٲ ِج٨ز 

 ٢ ٦  ،هٴٌٵز 45خمصٍِ ٨ٌ٘ض ٨ؽپ َض أًٌُـض ن ثٖضٵجخٽز ثټصٍ شصم خس٨ز 

ٍهر.   شؤشى ظمجًىج ثٖضنٕ

مٹجن ثٖضٵجخٽز خفٌغ ًٹٍن مًٌفج  ثټدجـغ ًفوه :شفوًو مٹجن ثٖضٵجخٽز ه ـ 

ٌشصم ثٖضٵجخٽز ٍض م٥٩م ثټدفٍط ثټرتخًٍز  َض من ٴدپ ثٖضٱفٍٗ  ٌمٵد

ٌټيټٺ ُٰض ًّص١ٌ٪ ثټٵجبم ٌ ٍض مٹجن ٨مٽًأخٌض ثٖضٱفٍٗ ٌثټنٱٌّز ٍض   ،

 .ثټٱًٌَٵٌز ټيج ن ًٝد٢ ثټ٥ٌٌٯأخجٖضٵجخٽز 

مٹجن  ٗضإن ًيىدج أٌ ثٖضٱفٍٗ أن ًٵرتؿ ثټدجـغ ٨٘ض ثٖضدفٍط أًّصفّن وـ 

ٍمجس ټٌفج٦ٰ ٨٘ض  لجٗ ٌ ٌټٌٝمن ٨وٿ رسًز ثٖض٩ٽ ٌء ثٖضٵج٩٠ز  ثټيو

ٌثء أظنجءثټنّدٍ  ًثء ثٖضٹصذ ن َض شٹٍن ثٖضٵجخٽز منأًٌّصفّن  ثٖضٵجخٽز، إؼ ٌ 

ٌثنٱٙجټً ٨نً. ،ـصى َض ٩ًٌٕ ثٖضٱفٍٗ  (1)خّٽ١ز ثټدجـغ 

ٌثء ثٖضٵجخٽزي ـ   بً ًمصجً ثټدجـغ ٨ٌنز ٘٭رير ؼوث من ٍمُض : ثټصوًًذ ٨٘ض ثؼ

ًشً ٨٘ض  ٍهي إټٌؽٌي م٩يم مٵجخُضس شؽًٌدٌز ټٌمصرب ٌٰيج ٴو ٴجمز ثټؽٍ ثټ

ٌشٍؼًٌ ثټنٵجٓ، ٸمج ًمصرب ٴوًشً ٨٘ض  ةٽز  ٌٴوًشً ٨٘ض ٠ٌؿ ثَِض ٍض ثٖضٵجخٽز 

ٌثً ٍض ثټفوًغ، ثٔض  صم ني ٨٘ض ثَِض ٌثټصٕؽٌ٪ ثٖضٱفٍ٘ ن ٰرتر ثټصوًًذ أ٘٭جء 

ً خنٱًّ، ٸمج ثټصؽًٌدٌز شّج٨و ثټدجـغ ٨٘ض شن٥ٌم نٱًّ ًٌٍجهر ظٵص

ٌشّؽٌٽيج.   شّج٨وو ٨٘ض ثلصٌجً  ٠ًٌٵز منجِدز ټٱفٚ ثَضؼجخجس 

٨ٍو مّدٶ أن ـ  ٴدپ شنٱٌي ثٖضٵجخٽز  م٪ ثټٕمٚ ثټيي ِصصم مٵجخٽصًلي م

٧ٍ ثٖضٵجخٽز ِٽٱجإٌ  ج  ،٨ُضمً خمٍٜ ىث ٸجن ثټيوٯ من ثٖضٵجخٽز إلٍٙ٘

ٍمجس ًفصجػ شٵوًميج   ٌ ِؽُضس.  أٗض مٽٱجس إًص١ٽذ ثټفٍٙٻ ٨٘ض م٩ٽ

  :زــنٱٌي ثٖضٵجخٽــش (8

ٌثء إٌٻ أټ٩پ ٌ ،(2)شيٌةز ؼٍ ثٖضٵجخٽزثن١ُضٴج من ًصم ثټصنٱٌي ثټ٩ميل ټٽمٵجخٽز          ؼ

ٌثٖضدفٍط ټ٩ٌٌٕ ىيث  إنٕجءىٍ  ٌټٹٍ  ثْضلري٨ُضٴز ٠ٌدز خني ثټدجـغ  خجَض٠مةنجن، 

ٍٿ خمج ًيل: أىيو ٨٘ض ثټدجـغ  ثْضټٱزشٹٍن ٨ُضٴز   ن ًٵ

ٌثٛرشؿ  - جٌِز ثْض٬ ٌ ثټصدجُ ـٍٻ أي ٔٺ أًو٧  أنٽدفغ، هٌن ټ ثِْض

ٌثٛ. مؽمپ ىيو ثْض  ٬ 

                                                           
(1)

  .;88 -:88 :ص، ص سابق الرجع ادلجودت عزت عطوي :  
(2)

 .:;8: ص، خرون: مرجع سابقآىارون فتيحة و  
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ًثِجس إٔجًر ثٔض  - ًثِزأٌ ثټيٌةز أٗض م٩يو ثټو ٍٿ خييو ثټو ّز ثټصٍ شٵ  .ٌ ثٖضِؤ

ٍمجس ثټصٍ ٌِويل خيج ثٖضدفٍط ثټصأٸٌو -  .٨٘ض رسًز ثٖض٩ٽ

ٌثَضنٙجس ټفوًعً خجىصمجٿش -  .(1)دٌجن ثټيوٯ من ثٖضٵجخٽز ټٽمدفٍط 

ٍثٴٲ  ثِصعجًر ثټوثٰ٪ ټوَ - ثٖضدفٍط ټُضِصؽجخز خٕٹپ ٠د٩ٌٍ نفٍ ثٖض

ز.  ثٖض١ٌـٌ

ةٽز  -  ،ثټ٩ٙذ إٗضثټّيپ  من، ٌثٖضٌٸذ إٗضمن ثټد٢ٌّ ثټصوًػ ٍض ٠ٌؿ ثَِض

ص٩جنز  ةٽزم٪ رضًٌر ثَِض ن ثټصيٸٌ ٌ ثټنٌّجن ْض أمن٩ج ټٽّيٍ  خوټٌپ ثَِض

ٌخٺ ثٖضدفٍط ٰٹجًو ًٌٵٽپ من ٴوًشً ٨٘ض شيٸٌ إًٌٔصض  ،ثٖضٱجؼت ٬جټدج مج ً

 ثط .... ـوثْض 
 
  ز:ــٌپ مٵجخٽـٌ هټأجء مم٢١ ــخن(9 

ًصٝمن  ،٨ٽٌيج مٵجخٽز ثټدفغ هثر ثټصٍ شٌشٹَىٍ ثْض  هټٌپ ثٖضٵجخٽز أٌن مم٢١ إ        

ًٝج ٨٘ض أًفصٍي . ثٖضّصؽٍح ثټٕمٚظنجء مٵجخٽز أِةٽز ثټصٍ ًفصمپ ٠ٌـيج ٸپ ثْض 

ٌ هټٌپ أفرض مم٢١ ًُ  ،ٸپ مج نًٌو م٩ٌٰصً شمجٌٔج م٪ شفوًو مٕٹٽز ثټدفغ

د٢ أ ثٖضٵجخٽز من لُضٻ ٌ إ٨وثه ٌٜ ٌٴجبمز ٨٘ض أِةٽز  ز  ِجُ أِةٽز ٨ٌٌٰز مٱصـٍ

ٌثؤو ٍض ثٖضٌـٽز ثْض  ٍمٍ ثټيي شم ثؼ ٌ ثټصفٽٌپ ثٖضٱي ٌشدز خٕٹپ م٩ني. ًند٭ٍ ٌٗض  ن أثٖض

ٍمجس هٴٌٵز ٍض خوثًز ثٖضم٢١  ٌنج ټنٚ  إٗض إٜجٰزٌ ثټوټٌپ، أش٥يٌ م٩ٽ رضًٌر شفًٌ

  .شٵوًم ثٖضٵجخٽز

  

                                                           
(1)

، بدون  ( الموجو في منهجية العلوم االجتماعية ) علم النفس ، علم االجتماع ـ علوم التربيةرو : زلمد ب 
   880-@80ص: ص . ;908طبعة ، االمل ، تيزي وز ،اجلزائر ، 
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ِةٽز ثْض  خئټٵجءثټدجـغ  ًدوأن أ٨نو خوثًز ثٖضٵجخٽز نً من ثٖضٱٝپ أٸمج  -

ٍثٴٲ ِٽدٌزثټصٍ  ٍهو أمن ٴدپ ثٖضّصؽٌذ  َض شعري م ٗض ًٰٞ إٌ شٵ

ةٽز ثټٕمٌٙز ٍض أؼجخز. ًٌؽذ ثٔض  ن ًدص٩و ٴوً ثِص١ج٨صً ٨ن ثَِض

ةٽز ثْض  ،م١ٽ٪ ثٖضٵجخٽز ىمٌز أٸعٌ ظم ًصوًػ خٕٹپ ٠د٩ٌٍ نفٍ ثَِض

ٍثٴٲ،إٌ ثټوث٨ٌز أثټٕمٌٙز  ِةٽزٸجْض  ٌثً خيج.  ٗض ثشمجى م صم ٨ن ثَِض

٨ٌ٘ض أن ثٖضّصؽٌذ أ٨ٌنومج ٩ًٌٕ ثټدجـغ  ٘دق منّؽمج م٩ً 

ٍمجس ٔض١٨جبًثِص٩وثه  ِةٽز ثټصٍ ٠ٌؿ ثْض ـٌنةي ًّص١ٌ٪  ،ثٖض٩ٽ

٧ٍ ثٖضٵجخٽز.  ٌمٍٜ ٍىٌ ثټدفغ   شصنجٌٻ ؼ

 ١ًٌؿ ِؤثَضن أًؽذ ٨٘ض ثټدجـغ  ٌټٽفٍٙٻ ٨٘ض ثؼجخجس نجؼفز -

ٍثـور ٌ ٌثـوث ٍض ثٖضٌر ثټ ن ثٖضّصؽٌذ شٱيم ثټّؤثٻ أٍض ٸپ مٌر  ًصأٸو، 

ٍ ټٽمدفٍط  أنًٌصؽنذ  ١٩ًًٌٌ ٌٰ٘ز ثټٹجٌٰز  ،خجٔضؼجخجسًـٍ

ٌنربثس إن ًّصم٪ أخ ټٕضؼجخز ٌش٩دريثس ٌؼيً  ٍٸً  ٌثٴذ ِٽ ټًٌ ًٌ

ٍشً  ٌٴصج أ٘ ٌټٌز منق ثٖضدفٍط  ٌشٵ٪ ٨٘ض ثټدجـغ مّؤ ظنجء ثٖضٵجخٽز، 

ٌ  ټٕضؼجخزٸجٌٰج  ٌټيټٺ ٨ٽًٌ ه ٍثنذ َض ش٩نًٌ،  رتِجٻ ٍض ؼ ن أن ثَِض

 
 دليل مقابلة حول حبث:   

 املنارسات الشوسيولوجية يف اجلامعات اجلزائرية 

 مٍؼً ټ١ٽدز ثټّنز ثټعجنٌز ٨ٽم ثَضؼصمج٧

 ًأًٺ ٍض ٩ٌٌٜز ثٖضمجًِز ثټدٌوث٬ٍؼٌز ٍض ٴّم ٨ٽم ثَضؼصمج٧؟مج 

ٌخني مّصٵدٽٺ ثٖضينٍ؟  ىپ شٌَ أن ىنجٷ ٨ُضٴز خني شمٙٙٺ ثټؽجم٩ٍ 

ٌثټنٕج٠جس ثټ٩ٽمٌزىپ شّصؽٌذ )شٕجًٷ خجټ ٌثس  ٌمج ِدذ  فًٍٝ( ټٽص٥جى

 ؟:ىټٺ

 ىپ ش٩صٵو أن ىيو ثټنٕج٠جس مٱٌور ټٺ ؟ 

 مج ىٍ ثْضِجټٌذ ثټدٌوث٬ٍؼٌز ثٖضٱٝٽز ټوًٺ؟.

ٍثؼيٺ مٕٹُضس ٍض ثټٵّم؟ مجىث شٵرتؿ؟  ىپ ش

ٌنٹم                                         ٌث ٨٘ض ش٩ج  ٔٹ

ٍىػ ش١دٌٵٍ:  نم
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ٌ أ١ًٌٌّ ٨٘ض ِري ثٖضٵجخٽز هٌن  ًٱٌٛ ٔمٌٙصً  ٸأنًن ٥ًيٌ 

ٍمجس مٱجؼةز  أ٤ٌيٌس ـٵجبٶ  ٌإىث ٌنٱًّ، ظنجء ثٖضٵجخٽز، ًؽذ أم٩ٽ

ٌثٜفز أ٨٘ض ثټدجـغ  ٌ ٔور أٌ ٘ومز أن َض ٥ًيٌ ىټٺ خٌهر ٩ٰپ 

ٍثبور إ أٌ أ٨ٙجح ٍث٠ٲ   (1)ثٖضّصؽٌذ. جخزٔضؼٌ ثِصنٹجً أ٤يجً ٨

ٌشٍؼًٌ إَض ًؽٍٍ  - ٌثشيجمً  ٌثػ  ثٖضٱفٍٗ  ٍمٌز ٨ٽًٌ  أِةٽزـ ىؽ

ٍهي ټٽمٵجخٽز.  ش١ٌٝو ټٽوٰج٧ ٨ن نٱًّ،  ٌشؤظٌ ٨٘ض ثټؽٍ ثټ

ةٽزؼيجه ثٖضّصؽٌذ إ٨وٿ  -   .ثټٹعرير   خجِْض

ٌثټ١ٌٌّر ٨ٽٌيج  ٔضهثًر١٨جء ثٖضدفٍط ثټٱٌ٘ز إ٨وٿ  -       (2).ثٖضٵجخٽز 

 ،ټًهًٌ ثٖض٩ٽم  ٌ ًصميأن َض ًفٌػ ثٖضدفٍط أن ثټدجـغ ثټؽٌو ًفجٌٻ أٌ  -

ٌ أنمج ًفجٌٻ إٌ  مصو ث إنٌ  ،ًٍجًر مؽجمٽز ٸأنيجن ًؽ٩پ ثٖضٵجخٽز ش٥يٌ 

٨ٍو منً هٌن أٸعٌ ممج ِمق ثٖضدفٍط ٨نو أٌٴض ثٖضٵجخٽز   أنلي ثٖض

ةٽزشنصيٍ  لٌَ أن ًؽٌي ثټرتشٌدجس ٖضٵجخٽز أ، ًؽذ ٨٘ض ثټدجـغ ثِْض

 ز ثټفجټٌز. ٗض شموًو ثٖضٵجخٽإ أن ًٽؽأهٌن 

ٌشوًج  إټٌيجن ًيىذ ألريث ًؽذ ٨٘ض ثټٕمٚ ثټيي ًؽٌي ثٖضٵجخٽز أ - م

ًث ِٽدٌج  ثٖضُضخْ ثٖضُضبمز ًٌيصم خم٥يٌو ثټمجًؼٍ ټٹٍ َض ًعري ٩ٍٔ

ٌثؼج ټً. إٌ أټوَ ثٖضّصؽٌذ   ـ
 

  جخٽز:ــٍث٧ ثٖضٵــن(أ 10

ٍث٧ټٽمٵجخٽز            ٌشمصٽٲ ىيو  أن ٌشٙنٌٱجس مص٩وهر،  ٍث٧ٸعرير  ٩ٝيج ٨ن خ ثْضن

ٌمؽجټيج.  ٨ٍيج    (3)خ٩ٞ من ـٌغ ٔٹٽيج مٍٜ

ٍث٧ ثټصجټٌز:ټٱ٧ٌ ثْض ًٌٕمپ ىيث ث :أ(من ـٌغ ثټ٭ٌٛ  (4)ن

                                                           
(1)

 <= –==:صص ، مرجع سابق اساليب البحث العلمي يف العلوم االجتماعية واالنسانية:فوزي غرايبة واخرون 
(2)

 .<=، ص: فسونرجع ادل  
(3)

، دار الكتاب احلديث، القاىرة، مصر، 8، طمنهجية العلوم االجتماعية والبحث االجتماعيمجال معتوق:  
 8<8. ص: 9089

 (4)
 9<8 -8<8ص ص : .ادلرجع نفسو 
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 ٍٿ خيج ثټدجـغ  :ثٖضٵجخٽز ټؽم٪ ثټدٌجنجس ًٌٵٙو خيج ثٖضٵجخٽز ثټصٍ ًٵ

٧ٍ ثټدفغ، ٬ٌجټدج مج شٹٍن ىيو ثټدٌجنجس  ټؽم٪ ثټدٌجنجس ثٖضص٩ٽٵز خمٍٜ

٥زمن ثټن٧ٍ ثټيي ٩ًٙذ ثټفٍٙٻ ٨ٽ ٌ شٹٍن ىثس أ ،ًٌ خ١ًٌٶ ثٖضُـض

ٌظٌٵز ٌثهخمٕج٨ٌ  ٘ٽز  ٨ٌٵجبوىم ثْضٰ ٌث٩ٰيم  ، ٌثشؽجىجشيم ٌه

ص١ُض٨ٌز خٵٙو ثټص٩ٌٯ ٨٘ض  ًثِجس ثَِض  أىمٌشّصموٿ ثٖضٵجخٽز ٍض ثټو

٩يج شفض  ثټفٵجبٶ ثٖضص٩ٽٵز خجٖضٕٹٽز، ٌشفوًو ثټٱٌٌٛ ثټصٍ ًمٹن ٌٜ

َثء ثټدفغأثَضلصدجً ثټٵديل ټد٩ٞ  ټصٙمٌم ٌلج٘ز خجټنّدز  ،ؼ

صمجًر، ٌثټّددٌز ټٽصفٵٶ  أًٝجٸمج شّصموٿ  ثَِض ٱٌز  ًثِجس ثټٍ٘ ٍض ثټو

 من ٘فز ثټٱٌٌٛ ثټصٍ ٩ًٝيج ثټدجـغ. 

 ٌثَضلٙجبٍ ثټنٱّجنٍ ـ : ثٖضٵجخٽز ثټٕمٌٙز ًّصموٿ ثټ١دٌذ 

ٌثَضلٙجبٍ ثَضؼصمج٨ٍ ىيث ثټن٧ٍ من ثٖضٵجخٽز ٍض شٕمٌٚ ـجَضس 

ٌىٌي ثٖضٕٹُضس، ٗض ثټص٩ٌٯ إثٖضٵجخُضس  ٌشيوٯ ىيو ثټ٩مُضء من ثٖضٌىض 

جٌِز ثٖضؤظٌر ٍض ثٖضٕٹٽز ثټصٍ ٩ًجنٍ منيج ثټ٩مٌپ، ٍثمپ ثَِض  ٨٘ض ثټ٩

جٌِزخ٩جه ٌشفوًو ثْض  ٍثٴٲ ثٖضف١ٌز خً.  ثِْض  ټٽم

 :ٗض ًِم ل١ز ټ٩ُضػ إًٵٙو خيج ثٖضٵجخٽز ثټصٍ شيوٯ  ثٖضٵجخٽز ثټ٩ُضؼٌز

صٱجهر من ثمٹجنٌ ٍشٌ ثټيي ٩ًٌٕ خً م٪ ثَِض ٌشمٱٌٲ ـور ثټص جس ثټ٩مٌپ 

 ثٖضؽصم٪. 

ٍظني  ٗض: إًٌنٵّم  :ح( من ـٌغ ٨وه ثٖضدف

 ٌثـو : ثٖضٵجخٽز ثټٱٌهًز ٌخني ٔمٚ  ٌىٍ ثټصٍ شصم خني ثټٵجبم خجٖضٵجخٽز 

ٌثټؽيو، ٍٴض  ٌثټ ٍظني، ًٌص١ٽذ ىيث ثټن٧ٍ ثټٹعري من ثټنٱٵجس   من ثٖضدف

ًثِجس ثټنٱٌّز ٬ًٌم ىټٺ ٰييث ثټن٧ٍ ىٍ ثْض  ٨ٍج ٍض ثټو ٸعٌ ٌٔ

  ٌثَضؼصمج٨ٌز. 

 ٌخني ٨وه من ثْض : جخٽز خجټؽمج٨زثٖضٵ ٌثه ٍض ٌىٍ ثټصٍ شصم خني ثټدجـغ  ٰ

ٍٰري  ٌثـو  ًٌّصموٿ ىيث ثټن٧ٍ من ثٖضٵجخٽز ټص ٌٴض  ٌثـو ٌ مٹجن 

ٍمجس  ٌټٽفٍٙٻ ٨٘ض م٩ٽ ٌثټؽيو  ٍٴض  ٌٌٰثټ ىټٺ َضن ثؼصمج٧ ٨وه  ،أ

ٌثه ًّج٨وىم ٨٘ض شدجهٻ ثټمربثس ٌمن ثْض  ًثء ٰ ٌشيٸٌ ثټصٱجٌ٘پ  ثِض

ٌثه ىىجن خ٩ٞ ثْض أثټصٍ ٴو ش٭ٌذ ٨ن  ٌثهىث ثؼًٌض م٪ إٰ ٨٘ض  ثْضٰ
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ٍه  ٌم٪ ٌؼ ٌثهثٖضّصٍَ ثټٱٌهي،  ټيم ٌٰ٘ز ثٖضٕجًٸز ٍض  تًيٌ أٰ

ٌثټص٩دري ٨ن  ًثءىمثٖضنجٴٕجس ثټؽمج٨ٌز   .    أ

ٍٴٲ ثٖضٵجخٽز :ػ ٌنز ٍض م  (1)( من ـٌغ هًؼز ثٖضٌ

 ٌىٍ ٨دجًر ٨ن  ٌ مج ٩ًٌٯ خجِم ثِصمجًر ثٖضٵجخٽز (:أ: )ثٖضٵجخٽز ثٖضٵننز

ٌشٌدج أټٌپ ًٕصمپ ٨٘ض ٴجبمز ه ٌشدز ش ٌثٖض ةٽز ثٖضفوهر  ٨ٍز من ثَِض ٌ مؽم

ٍهر، ٌمٵٙ ٍثٌٜ٪ ٨ٌٌٰز  ٌشصٝمن ٨ور م شص٩ٽٶ  منيؽٌج م٩ٌنج 

ٍٿ ثټدجـغ خجټص٩ٌٛ ټيج لُضٻ ٨مٽٌز ثٖضٵجخٽز، ٧ٍ ثټدفغ ًٵ  خمٍٜ

ٍمجس إِةٽز خم٩نى شٍؼً ىيو ثْض  ٍظني خيوٯ ثټفٍٙٻ ٨٘ض ثٖض٩ٽ ٗض ثٖضدف

  . (2)من ثټدفغ ٌثټدٌجنجس ثٖضنص٥ٌر

 ًثِجس  ٌثټصٍ ٸعريث مج ًّصموميج ثټدجـغ: ثٖضٵجخٽز ٬ري ثٖضٵننز ٍض ثټو

صٹٕجٌٰز،  ٌثَِض ص١ُض٨ٌز  ثِصموثٿ ىيو  إٗضثټدجـغ  أؽًٽى ٨جهر مج إثَِض

٧ٍ، ثټيي ًٹٍن ثْض  ٍثنذ ٌلدجًج ثٖضٍٜ هثر خيوٯ ثَض٠ُض٧ خ٩مٶ ٨٘ض ؼ

 ٬جمٝج خجټنّدز ثټًٌ.

ٍىػ منأَض إ         ٌٰٶ ل١ز  ن ىيث ثټنم ثٖضٵجخٽز ًٱرتٛ ًٌص١ٽذ من ثټدجـغ ثټ٩مپ 

٨ٍز ًٍؼً ثټدجـغ من لُضټيج ٌ هټٌپ ًصٝمن ٴجبمز من ثْض أم٩ٌنز  ِةٽز ثٖضصن

وثط ثټ٭جمٝز.  ٌثَـض ٍثٌٜ٪  مٵجخُضشً، خفٌغ شّمق ټٽدجـغ ٸٕٲ ثټنٵجح ٨ن ثٖض

 ٌ ًثِز  ٍىػ من ثٖضٵجخٽز ٍض ش٩وًپ ٌٌٰٛ ثټو ىوثٰيج، ٸمج ًّجىم أًٌّجىم ىيث ثټنم

صمجًر. أمن ؼيز   لٌَ ٍض خنجء ثَِض
 

 (3):جخٽزـــز ثٖضٵــِةٽ(أ11

ٍٿ ًمٹن ثټٵٍٻ           ٨ٍني أن أ٨٘ض ثټ٩م ِةٽز ثٖضٵجخٽز ٬جټدج مج شٙج٫ من لُضٻ ن

 ًبٌٌّني: 

                                                           
دون طبعة، دار البعث، قسنطينة، اجلزائر،  ،أسس المنهجية في العلوم االجتماعيةمسعودة كنونة وآخرون:   (1)

 .9@8، ص: @@@8
(2)

 8@8ص:  نفسو،رجع ادل  
(3)

، قسنطينة، اجلزائر، أ، منشورات مكتبة اقر  8، ط في منهجية البحث االجتماعيخرون: آفتيحة ىارون و   
 9;8-8;8، ص ص: <900
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  ز ثْض ٌىيث ثټن٧ٍ ًّج٨و ثټدجـغ ٨٘ض ثټص٩دري  :ٌ ثټٕجمٽزأِةٽز ثٖضٱصـٍ

 ٌ ٌثَض  ،ِيجحإخفًٌز  ـٙجبٌجس ثټصٍ َض ًٌٱٌو ٍض شًٌَوو خجٖض١٩ٌجس 

ٍثٌٰ ټوًً، لج٘ز  ٧ٍ ٌٜٶ ثٖض٩جًٯ ٴٽٌپ ىث ٸجن ًص٩ٽٶ ثْض إشص مٌ خمٍٜ

ٍمجس، ٬ري  ِةٽز ٩ًٙذ ٨٘ض ثټدجـغ شفٽٌٽيج ىيث ثټن٧ٍ من ثْض  أنثٖض٩ٽ

 ٗض ثَض٨وثه ثټٱنٍ ثټؽٌو.إشٱصٵٌ  أنيج إىهَضَضس،  إٗضٌشٌؼمصيج 

 ةٽز ةٽز ٨٘ض شٙمٌم  ٩ًٌصمو ىيث ثټن٧ٍ: ثٖض٭ٽٵز ثِْض ٰنٍ مفوه من ثَِض

ٍمجس هٴٌٵز  ش٭١ٍ ممصٽٲ  خٹٽمجس شّصيوٯ ثټفٍٙٻ ٨٘ض م٩ٽ

ٍٰجر، ٸمج  إؼجخجسثټنٵجٟ، ممج ًّج٨و ثټدجـغ ٨٘ض ثټفٍٙٻ ٨٘ض  ن أمّص

َض إهٌن ٨نجء  ثٔضؼجخزِصموثٿ ثټٌمٍٍ ) ن٩م ـ َض ( ًّج٨و ثٖضدفٍط ٨٘ض ث

ن ثَضلصٙجً ثټٕوًو أِةٽز َض ًمٽٍ من ثټ٩ٌٍح ـٌغ ن ىيث ثټن٧ٍ من ثْض أ

ٍٴٲ ثٖضدفٍط .إٴو ًؤهي  ؼجخجس ثٔض ٍض  ٗض ٨وٿ ٰيم م

ٍث٧ -  (1)ِةٽز ثٖضٵجخٽز ىٍ: أ أنـــ

  ٲ مج ِةٽز ثټصٵوًمٌز )ثټصميٌوًز(: ثْض خيوٯ ـمپ ثٖضّصؽٍح ٨٘ض ٌ٘

٧ٍ ثټدفغ، معجٻ: ًمٹنٺ   ن شمربنٍ ٨ن ......أًص٩ٽٶ خمٍٜ

 ٲ  ِةٽز ثټصفوًو :أ ٸعٌ هٴز ټٽصؽجًح ثټصٍ أٌشيوٯ ټٽفٍٙٻ ٨٘ض ٌ٘

ثټٌٺ ثن )ٸٌٲ ٸجن ٩ًٍٔٷ ٨نومج ٠ٽذ : ج ثټٕمٚ ثٖضٵجخپ معجٻمٌ خي

 ( شٽٵٍ مفجرضر هثلپ ثټٙٲ ؟

 ًثػإشيوٯ ِةٽز مدجرشر : أ ًثء ٗض ثِصو ٍثؿ  آ ثٖضّصؽٌذ ـٍٻ ثخ٩جه ن

٧ٍ ثٖض١ٌٌؿ معجٻ: ٌثػىپ ٩ٌٔس  مفوهر من ثٖضٍٜ ٸنض  ْضنٺ خجٔـض

ٌو هثلپ ثټٙٲ ؟   ثټ١جټذ ثټـٍ

 ٍثٴٱيم أ ثْضلًٌنًثء أ و شٽمق ثٗضِةٽز ٴأٌىٍ ِةٽز ٬ري مدجرشر : أ ٌ م

ٌه  معپ:  ٩ٰجٻ ثټ١ٽدز ٨٘ض ثټربنجمؾ ثټؽوًو ؟ أٸٌٲ ِصٹٍن ًه

  نض أىث إؼجخز مج معجٻ: إ٨جهر ٌ٘ج٬ز إٌىٍ شص١ٽذ ِةٽز ثټصٱّريًز: ثْض

 (2).......؟ أنشٵٙو 
 

                                                           
(1)

، دار ادلسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 9، ط  أساسيات البحث العلميمنذر عبد احلميد الضامن:   
 :80ص:  . @900 ن،االرد

(2)
 .:80ص: ،، ادلرجع السابقساسيات البحث العلميأمنذر عبد احلميد الضامن:   
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ٍظني خجټصجيل:  - ٌٸجشٌپ ثؼجخجس ثٖضدف  ًٙٲ ٸجىني 

 َبٌز: إ ةٽزفٍط ىثس ٨ُضٴز ٨نومج شٹٍن ثؼجخجس ثٖضدؼجخجس ؼ  خجِْض

ٌټٹنيج ٬ري ٔجٌٰز  ز  ٌمدصًٍرأثٖض١ٌـٌ  .ي نجٴٙز 

 صؽجخز:ث ةٽز.٨ن  ثٔضؼجخزٌ ًٌٰٞ ثٖضدفٍط أ٨نومج ًّٹض  ن٩وثٿ ثَِض    ثِْض

 ةٽز.ٌ  ثٔضؼجخزخني  ي َض شٍؼو ٨ُضٴزأِصؽجخز منفٌٰز: ا   ثِْض

 ٨نومج شٹٍن ثِصؽجخجس ثٖضدفٍط مصفٌَرِصؽجخجس ثنوٰج٨ٌز: ث. 
 

ٍظني: ٍث٧ ثٖضــنأ -  دف

  :٧ٍ ٰٵوثٖضدفٍط ثټمؽٍٻ ٍ خ٩وٿ م٩ٌٰصً ټٽمٍٜ َض ًؽٌذ نيجبٌج  ًـٍ

 ٌ ًؽٌذ ٨ن ثټد٩ٞ ٰٵ٢.أِةٽز ٨ن ثْض 

 ًٌظج ٌ ثٖضدفٍط ثټع ٗض إ٨جهشً إ: ٴو ٥ًيٌ مٕجٸپ ٍض ثټ١ٌٌّر ٨ٽًٌ 

.٧ٍ  ټٽمٍٜ

  :ًٌخأٰٹجًوثټيي ًٵن٪ ثټدجـغ ثٖضدفٍط ثٖضفج. 

  :ٍَثب صي ٍخز. ٥ًيٌ ٸعريث ٨نو ثَضؼجخزثٖضدفٍط ثَِض صمجًر ثٖضٹص  ٨ن ثَِض

  :ًٍّثظٶ من نٱ ٍثحأثٖضدفٍط ثټ  (1).ِيٽيم ټُضِصؽ
 

ٍمجس ثټصٍ ـٙٽض ٨ٽٌيج:  شأٸو -  من ٘فز ثٖض٩ٽ

٘فز  أمٌن ٩ًري ثټدجـغ أمن ثټرضًٌي منيج:  ټٽم١أىنجٷ ٨ور مٙجهً         

ٍمجس ثټصٍ ًفٙپ ٨ٽٌيج  ٌثءظنجء أثٖض٩ٽ ٌىنجٷ ٨ور مٙجهً  إؼ ثٖضٵجخٽز ثىصمجمج لج٘ج، 

ٍه ٨ٌٍح ؼّمٌز ټوَ ثټٓضل١جءمفصمٽز  ٌ ثټّم٪ أٖضدفٍط معپ ٨ٌٍح ثټدرص : ٌؼ
ٌ  أٌټوَ ثٖضّصؽٌذ ٍض شٵوًٌو ټٽَمن  ثټم١أٌٴو ًٹٍن مٙوً  ، (2)  إىثثٖضّجٰجس، 

ٍثهط ـٙٽض مني ٰرتر ٠ًٍٽز ٴو أِةپ ٨ن  مًٍ شفصجػ ثٗض ثِص٩جهشً ټيٸٌَ ـ

 . ثټم١أًٹمن مٙوً 

جٰز          ًثس ٬ري أ ثٖضدجټ٭جس إٗض من ثټنجُ مٌپ ثټٹعري إٗض خجٜٔض ٌ ثټصرصًق خ٩دج

٨ٌٍز،  ٌمٍٜ ًثأ،  ًصٍؼذ ٨٘ض ثټدجـغ ثټموث٧ ثٖضص٩موـصى  أٌهٴٌٵز  . ن ًٹٍن ـي

٨ٌٍز، ٴو ًمرب ثٖضدفٍط خ ثټصأٸوىث ٬ًذ ٍض ئٰ نً ٌِصعدض من أمن ٘فز ـٵٌٵز مٍٜ

                                                           
(1)

  <;8.ص : @89 - ?89خرون: ادلرجع السابق، ص ص: آفتيحة ىارون و   
(2)

 . =88جودت عزت عطوي: ادلرجع السابق .ص:   
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ٌثټٱجبور ثټصٍ ٌِؽنٌيج ثټدجـغ أٗض مٙجهً إىيو ثټفٵٌٵز خجټٌؼ٧ٍ  ىنج ىٍ لٌَ. 

ًث  ي ٌٴو ًٹٍن من ألٌَ أِةٽز٨ن  ثٔضؼجخزٸرب ٨نو أؼ٩پ ثٖضدفٍط ًصٍلى هٴز ـٌ  ،

ٌث١٨جء ثؼجخز مصفٱ٥ز، أثٖضٱٌو  ن ١٩ًٍ ثټدجـغ ٌٰ٘ز ټٽمدفٍط ټصٱّري ثؼجخجشً 

ن ٩ًٌو ثټدجـغ ٌ٘ج٬ز ثَضؼجخز خٹٽمجشً ظم ًّصٱس أٌٍض خ٩ٞ ثټفجَضس ًّصفّن 

فٌفج.  ٕضؼجخزټىث ٸجن ٰيم ثټدجـغ إمن ثٖضدفٍط ٌٰمج   شجمج ٌ٘

صنصجؼجس ثټٕمٌٙزن أٌثټدجـغ ثټؽٌو ًفجٌٻ          ٌثَِض ٌٌٰمج  ًمٌَ خني ثټفٵجبٶ 

١٨جبيج ثټٙد٭ز إٌ ثٖضدفٍط ٍض ـجٻ أىث ٌ٘٭ض ثټفٵجبٶ خٍؼيز ن٥ٌ ثټدجـغ إ

 ٌ ًث، ًٱٝپ  ثٔضؼجخزىث ٸجنض إثټيثشٌز،  ٌٸٍّ ٍټيج ثټدجـغ أشفصٍي نّدج مةًٍز  ن ًف

ًخ٪ أه٨ى ثٖضدفٍط أىث ئ. ٰمن ٘فصيج ټٌصأٸو٘ض ثٖضدفٍط ًٴجٿ ٩ًٌٌٜيج ٨أٗض إ ن 

ٌثؼ٩ني معُض ٨٘ض ًِجبپ خجٔضؼجخزٌٴصً ًٵًٌٝ  نً إثټدجـغ ىپ ىيث ٩ًنٍ  ًّأټً، ثٖض

ٍمٌج ٍض ٸصجخز ثټٌِجبپ؟   ًٵًض ِج٨صني ً

ٌشٙفٌق نٱًّ          ٌثؼ٩ز  ٍض  أن ىٍ ثًشٹذ ل١أٰٵو ًصمٹن ثٖضدفٍط ىنج م

 ټٕضؼجخجسٵجخُضس ٴو ًٹٍن من ثٖضٱٝپ ثټفٍٙٻ ٨٘ض شٽمٌٚ ٍض ٸعري من ثٖض ثټصٵوًٌ.

 ن ٩ًو ثټدجـغ ىيث ثٖضٽمٚ ظم ٩ًًٌٜ ٨٘ض ثٖضدفٍط ټٌصعدض من ٘فصً.  أخ

ٍخج ٨ن نصٌؽز ثٖضٵجخٽز  -  : ٌٴض ممٹن خأرس٧ـرض ِؽُض مٹص

ٌ أ ًصأٸون أىث ٬ًذ ثټدجـغ إ           ٙجءثس نً ـج٦ٰ ٨٘ض هٴز ثټدٌجنجس  ثَـض

ٍمجس ثټصٍ ـٙ ٌٻ أؼمٌ٪ ثټدٌجنجس ٨نو  ن ًوٌنأنً ًؽذ ٨ٽًٌ ئ، ٰپ ٨ٽٌيجٌثٖض٩ٽ

٥جس لُضٻ ثٖضٵجخٽز،  ٌمن ثټؽجبَ شوًٌن مُـض ٌثء ثٖضٵجخٽز.  ٌ أٌٰ٘ز شّنق ټً خ٩و ثؼ

  (1) .خ٩و ثشمجميج مدجرشر

ٌّ ىث إٌ            ٥جس ه ن أخمٹجن  ثْضىمٌزق من دنً ًٙئٰ ؛ظنجء ثٖضٵجخٽزأن ثټدجـغ ثٖضُـض

ٌثٖضٕجًٸز ٍض ثٖضفجهظز ٍض ًؽم٪ خني ٰن ٸصجخز ث ٥جس  ٍٴٲ  أن إىٌثـو،  آنٖضُـض ثټص

 ٌ ٥جس أ٬ًذ ثټدجـغ  ٍض  إىثثټ١ًٍپ لُضٻ ثٖضٵجخٽز ٬ري م٬ٌٍح ًٌٰ،  ن ًوٌن ثٖضُـض

ٍٴٲ ثْض  أظنجء ٻن ًنصيٍ أٗض إؼجخز لري ٨ن ثٔض ـوًغ ثٖضدفٍط ٰٵو ًص من ثټٹصجخز،  ثٌْض

مجٗ ثټيًن ٩ًرتٍٜن ٨٘ض شوًٌن مٵ ٌ ًٌٍؼو ٸعري من ثَٔض  أـجهًعيمجخُضشيم 

ىث ٸجنض إن ًٵًٌ ٌٰمج أًٌؽذ ٨٘ض ثټٕمٚ ثټيي ًؽٌي ثٖضٵجخٽز ٍض ىيو ثټفجټز 

ن معپ ىيث ثټص٩وًپ أىث ٤يٌ إًٌولپ ش٩وًُض  ،٨مٽٌز ثټصوًٌن ِصٱّو نصٌؽز ثٖضٵجخٽز

َض ټوَ ثٖض٩رتٜني.   ًُضٴٍ ٴد
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لٱجء إٽز ًؽٌي ثٖضٵجخن ٨٘ض ثټٕمٚ ثټيي أ ،ن َض ًٱيم ممج ِدٶأٌنٌؼٍ         

ٌ ثٔضؼجخجس نً ًوٌن أـٵٌٵز  ٌٴو  إىث أمٌىيث ،  ٌټً ثټدجـغ ًوٻ ٨٘ض ثټّيثؼز  ـج

ٌثټ٩ُضػ  خأن٩ًًٌٕ ثٖضدفٍط  ٍٿ ثټدجـغ أټصٽٺ ثٖضٕٹٽز  ثْضٰٝپثِص٭ٱپ،  ن ًٵ

 ً ٌ  ثْضلري إؼجخجسن أـز ثٖضدفٍط خخمٙج ٌ أنً ٬ًٌذ ٍض شّؽٌٽيج ٨٘ض إىجمز   أهٳٸمپ 

 ٌ ٍ  ًّصأىنًٌؼً ممٹن،  ٌخجټ١د٪ ًؽذ ٨٘ض ثټدجـغ   ظنجء ثٖضٵجخٽز.أمجس خصوًٌن ثٖض٩ٽ

ٌىيث  ٌثء ثٖضٵجخٽز مج ټم ًدوي ثٖضدفٍط ث٨رتثٜج ٴًٍج،  ٍمجس لُضٻ ثؼ شوًٌن ثٖض٩ٽ

ٍنً ٨٘ض ثٖضدفٍط  ثټصوًٌن ًّمق ټٽٕمٚ ثټيي ًؽٌي ثٖضٵجخٽز ٌٰ٘ز ٨وٿ شٌٸٌَ ٨ٌ

ٌثٴدز ټٱرتثس ٠ًٍٽز. أىث ٩ٌٔ إٌثټيي ٴو ٨ًَؽً ىټٺ   نً ٨ٌٜز ټٽم
 

ٺ ًٌٰ          ٍثء أٌممج َٔض ٍث١ِز ؼيجٍ  أشمن ثټصّؽٌپ ثټٹجمپ ټٽمٵجخٽز، ِ ىټٺ خ

ٌ  أٸع٬ٌري ىټٺ، ىٍ  أٌشّؽٌپ  ٍء ثټف٦، ٰأثټصّؽٌُضس هٴز  ٌټّ ٌټٹن  ن ئٌظٵيج. 

ٌٴو َض  أؼيَرثِصموثٿ  ٌنز  ٨ٌوٿ ثٖضٌ ٍث ًِمٌج  مٌٹجنٌٹٌز شٱٌٛ ٨٘ض ثٖضٵجخٽز ؼ

 ٌ جٰزشّمق خصدجهٻ منجٴٕجس رصًفز،  َض شّص١ٌ٪  ثِضَضسن ىيو ئٰىټٺ  إٗض خجٜٔض

ٌٸجس ثټؽّو  ٬ٌريىج ثټصٍ ٴو ثْضلٌَشّؽٌپ ش٩دريثس ثټٍؼً، ـٌ ٌنربثس ثټٍٙس   ،

٥ز ىيو ثْض  َض ًّص١ٌ٪ مُـض َضس ىجمز،  ثټيي ٨ني ثټٕمٚ مًٍ ٍَِ ًٹٍن ټيج موټ

 ًؽٌي ثٖضٵجخٽز. 
 

 جء ثټصٍ ًٌشٹديج ثټدجـغ ٨نو شوًٌن ثٖضٵجخُضس: ــل١ىم ثْض ( أ12

 ٍمجس مج ثٖضدجټ٭ز ٍض ش ٍمجس أٌ ثټصٵٽٌپ من أٵوًٌ ثىمٌز م٩ٽ لٌَ أىمٌز م٩ٽ

  ،ثَضظدجسأ ل١نً ًٌشٹذ ئىمجٻ ـجهظز ىجمز ٰإٌ أ

 ٌثِصدوټيج خٹٽمجس ٴو ًٹٍن ټيج إ ىث نيس ٸٽمجس ثټٕمٚ ثټيي ٴجخٽً 

ٍمجس ـني أٌٰٵ٪ ٍض  ،هَضَضس م٭جًٌر ٖضج ٴٙوو ثٖضدفٍط ل١جء شفًٌٲ ثٖض٩ٽ

ٍټيج ثټدجـعٍن خٽ٭صيم ثټمج٘ز  صدوثٻ أنً ًٌشٹذ ل١ئًٰف   ،ثَِض

 ٍن، خفٌغ أ ٌثىج ثٖضٱفٍ٘ ٍٴجب٪ ٸمج ً  شأشٍل١جء ٍض ىٸٌ شّٽّپ ثټ

ٌثخ١ز  ٍٴجب٪ ٬ري ش   ،ثټصدوًپ أل١نً ًٌشٹذ ئٌ من١ٵٌز. ٰأثټ

  ٍىًٌز أ ٌخز مج ٰجنً ًٌشٹذ أ ٌ ش٩دريث أل١جء ـيٯ ـٵٌٵز ؼ  أل١ٌ شؽ

 ،(1) ثټفيٯ
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   ًشٹجح ىيو أٌخمج ثټٵٌجٿ  أىمٌزن ئٰ ثْضل١جء؛نً من ثټّيپ ث

ٌخس٨ز ىمج  ٌثټدٌجنجس خوٴز  ٍمجس  ٌثن َض أخصوًٌن ثٖض٩ٽ م

ٍٸٌو إًفصجؼجن   ٸعٌ. أٗض ش

ٍثس مٽمٚ ْض (13 ٌثء ثٖضٵجخٽزإىم ل١  :ؼ

ٌشمصٽٲ ٌٰمج خٌنيجأن ثٖضٵجخٽز ټيج أخجټ٬ٌم من           ن ىنجٷ أَض إ ،ٔٹجٻ مص٩وهر 

ٍثس مٕرتٸز خٌنيج   ىميج:  أل١

َض ٍر ثِص٩وثه ټٽدجـغ  ٨وثه ټٽمٵجخٽز:ثٔض  (أ ٍر ل١ ٌ أًمٹن ث٨صدجً ىيو ثټم١

 ن شصٝمن: أثَضلٙجبٍ ټٽمٵجخٽز، ًٌؽذ 

  ٍمجس ٨ن ثٖضدفٍط ٌٰز خ٩ٞ ثٖض٩ٽ  .ٌ ثټ٩مٌپأم٩

 م٩ٌٰز ثټدٌجنجس ثٖضص٩ٽٵز خجٖضٕٹٽز. 

  ٨ٍيج ثٖضٵجخٽز ٌ أىوثٯشفوًو  .ن

  ٌج٬صيج ٍټيج ثٖضٵجخٽز ٌ٘ ٌبٌٌّز ثټصٍ شوًٌ ـ ةٽز ثټ شفوًو ثَِض

 .شصجخ٩ٌز ٌ٘ج٬ز من١ٵٌز

  ٌمٹجن ثٖضٵجخٽز م٪ ثٖضدفٍط   .ٌ ثټ٩مٌپأشفوًو ٍمجن 

  ٌثس ثټصّؽٌپ ثټصٍ ٌِصم ثِصموثميج ٍض ثٖضٵجخٽز أشفوًو  .ه

ٌٰٶ مج ثټدوء ٍض ثٖضٵجخٽز:( ظجنٌج ٌثټعٵز ثٖضصدجهټز، ًٌصم ىټٺ  ٍٰري ثټؽٍ ثٖضنجِذ   خ٩و ش

 ًيل: 

  ٨ٍجس ٨جمزأثټرتـٌذ خجٖضدفٍط ٌثټفوًغ م٩ً ٍض مٍٜ  ٌ ثټ٩مٌپ 

 ٌٔٵز ............

  ثټ٩مٌپ، م٪ شدٌجن ثټ٭ٌٛ من أشٵوًم ثټدجـغ نٱًّ ټٽمدفٍط ٌ

ٌثء ىيو ثٖضٵجخٽزإ  .ؼ

  ٌشيٌةز ثټؽٍ ثټنٱيس ٌخنجء ثټ٩ُضٴز ثٖضينٌز ثټّٽٌمز،  ثًؽجه 

 ٌ ثټ٩مٌپ .........أټٽمدفٍط 

ٌشّؽٌپ ثَضؼجخجس خجلصٙجً( ظجټعج ةٽز  ةٽز ثٖضنٙدز ٨٘ض  :شٍؼًٌ ثَِض شٍؼً ثَِض

٧ٍ ٌىټٺ خجَضنصٵجٻ من ثٖضٵومجس أؼپ شفٵٌٶ أخجټصوًًؾ من  ثٖضٍٜ ٗض إىوثٯ ثٖضٵجخٽز 

ًبٌيس خًٍٙر شوًًؽٌز، م٪ رضًٌر شؽنذ   ِٽٍح ثټصفٵٌٶ. أمج ىٍ 

ٍثء أټٝمجن  شّؽٌپ ثٖضٵجخٽز خ٩و ثَضنصيجء منيج مدجرشر:(ًثخ٩ج  ٸرب ٴوً من ثټوٴز ِ

 ٌ خ٩وىج مدجرشر. أظنجء ثٖضٵجخٽز أ
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ًٹٍن خنٱْ ثټٌٌؿ ثټصٍ ٸجنض ٨ٽٌيج ٍض ثټدوثًز ـصى َض ٩ًٌٕ  :نيجء ثٖضٵجخٽزإ(لجمّج

 (1)نصيجء ثٖضٵجخٽز.جنصيض خثن ميمصً أٌ ثټ٩مٌپ خأثٖضدفٍط 
  

 ز: ــِةٽز ثٖضٵجخٽأًٌٮ  ــشٱ (14

ًثِجس أمن ثٖض٩ٌٌٯ          ٍض ٨ٽم ثَضؼصمج٧ خٕٹپ لجٗ  ثْضخفجطٌ أن م٥٩م ثټو

صدٌج صمجًر ثَِض  ،ټؽم٪ ثټدٌجنجس ٸأهثرٌ ثٖضٵجخٽز ثٖضٵننز أنٌز شٹجه ش٩صمو ٸٽٌز ٨٘ض ثَِض

ةٽزٌىٍ شصٝمن خوًٌىج من ثټنجـٌز ثټدنجبٌز ٨٘ض نم١ني  ز : ثْض من ثَِض ِةٽز ثٖضٱصـٍ

 . ِةٽز ثٖض٭ٽٵزٌثْض 

َض زشٙنٌٲ ثْض : (أ  : ِةٽز ثٖضٱصـٍ

زثْض          ةٽزخيج ن٩نٍ ٌ  شصٙٲ خيج ثٖضٵجخٽز ثټفٌر ِةٽز ثٖضٱصـٍ ٌ أ٬ري مٵننز  ثِْض

ٌشفوه ٌٰيج خئؼجخجسمٵٌور ٬ري  ةٽز،  مد٢ّ ِٽْ ًمٹن  خأِٽٍحٌشٙج٫  ثِْض

ٌ ثٖضدفٍط من ثٔض  ةٽزؼجخز ٨٘ض ثټّؤثٻ ثٖض١ٌٌؿ  ز  ثِْض  ، ٩ًٌربخفًٌز م١ٽٵزثٖض١ٌـٌ

ًثب٨ًن  ٌخيټٺ ًمٹن  أ ًصفٙپ ثټدجـغ ٨٘ض خٌجنجس ًمٹن  أنهٌن شولپ من ثټدجـغ 

ٌٴأ ٌىٍ ٍض ٬نى ٨نيج،  ًثِزو شمٌػ ٨ن ثن َض شٹٍن رضًًٌز،  ٌمن ، َض٠جً ثٖضفوه ټٽو

ٌشفٽٌپ خٌجنجشً ٌشٌمٌَ  ٍخز ٨نو شٙنٌٲ  ٍثؼً ٩٘ ٍهث ثْض ، ىنج ً مٌ ثټيي ًٹٽٱً مؽي

٨ٌٽًٌ ٍض ىيو ثټفجټز: ٌثؼ٩ز ٨ٽًٌ أ مٝج٨ٱج  ٍٿ خم ز ثْض  إؼجخجسن ًٵ ِةٽز ثٖضٱصـٍ

 ٌ ٌهٴٌٵز،  ٌثءر ؼٌور  ٌثءشيج ٴ ٌٴ ٌثءر ثٔض أؼم٩ٌيج  ٌثءر أؼجخجس ن ٩ًٌو ٴ ٸعٌ من مٌر ٴ

ٌث ٌثِصد٩جه ؼٌور  ًثِصً،  ٧ٍ ه ثټصٍ َض ٨ُضٴز ټيج  ثٔضؼجخجسِصمُٗض مج ًنجِذ مٍٜ

 .ً٨ٍ ةٽزن إثټنصٌؽز: ٌ خمٍٜ ز )٬ري ثٖضٵننز( ىٍ ثْض  ثِْض ِةٽز ثټصٍ ًؽٌذ ثٖضٱصـٍ

ٌفجس ٌرشٌؿ  ٨ٽٌيج ثٖضدفٍط ٸمج ًصًٍٙ خمج شصٌق ټً من ٌٰ٘ز ٍض ث١٨جء شٍٜ

ٌمنجِدز أ٩ًصٵو  ؛ٌشٱجٌ٘پ خصً مّصمومج مٱجىٌمً ٘فز ثؼج ٔضظدجسنيج رضًًٌز 

 ثټمج٘ز. 
 

  (: ٌ ثٖضٵٱٽز ) ثٖضٵننزأِةٽز ثٖض٭ٽٵز ثْض ظجنٌج( 

ةٽز ثٖضٵننز ثٖضٵجخٽز ثٖضٵننزشصٙٲ           ٌىٍ ثټصٍ شفصٍي ٨٘ض خجِْض ِةٽز مٵٱٽز أ، 

٧ٍ إؼجخجس ثٖضدفٍط ٍض إثټنيجًجس شفوه  ٠جً مفوه ِٽٱج مٌشد٢ مدجرشر خمٍٜ

ٌه  ٍ أىوثًٰثټدفغ، ٌٍض ـو َض ًؽ َض شٽَٿ  إٜجٌٰز إؼجخجسن ١٩ًٍ أٍ ټٽمدفٍط ، 
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َض ش١٩ى ټً أخم٩نى  ثټدجـغ. ن ثٖضدفٍط ٍض ىيو ثټفجټز مٵٌو خٌّجٳ مفوه مّدٵج، 

ٌ  ثٔضؼجخزـًٌز  ًثشً،  ةٽزثټصٍ ًصًٍٙىج ٨ن  ثٔضؼجخزـٍٻ  ًثبًآ٠ٌٌؿ شٍٙ  أي، ثِْض

٪ أ ةٽزنً ٍض ـجټز ثٖضٵجخٽز ثٖضٵننز شٍٜ ٌشٙج٫  ثِْض ةٽزخٌٙ٭ز شٵٌو ثٖضدفٍط،   ثِْض

ٌشد١ز خّٽّٽز من ثْض  ٌم ٌشٌدج من١ٵٌج،  ٌشذ ش ٌش ٍخز ثٖضمٹنز ٌ٘ج٬ز هٴٌٵز مفٹمز  ؼ

ٌشد١ز خ٩وه من ثْض  ٌشٹٍن خوًٌىج م ٌ أخ٩جه ٌثټصٍ ١ًمق ثټدجـغ ٍض ثټفٍٙٻ ٨ٽٌيج. 

ًثِز، خم٩نى ثٖضص٭ريثس ثْض  ٧ٍ ثټو ٌثټ٩جمز ټٽمٕٹٽز مٍٜ ةٽزن أِجٌِز   أٌثٖض٭ٽٵز  ثِْض

ؼجخجس جًي من ثٔض ٠جً ثلصٌإٍض  ټٕضؼجخزشوٰ٪ ثٖضدفٍط ِةٽز مٍؼيز أثٖضٵننز ىٍ 

ز ِٽٱج  ةٽزٰ (1).ثٖض١ٌـٌ َض شٹٽٲ ثټدجـغ  جِْض ٌثټصفٽٌپ  ثٖضٵٱٽز ِيٽز ثټصٙنٌٲ 

ٌثټ٩نجء  خ٩جه، أٌ أمٙنٱز شٙنٌٱج مّدٵج ٍض ىٌةز مص٭ريثس  ْضنيجٸعريث من ثټؽيو 

٨ٌٽًٌ ٰٵ٢ ن ثؼجخصً مفوهئٗض ثٖضٌوثن ٰإؼجخجس ٴدپ نٌَٻ ثټدجـغ ٌمفوهر ثٔض  ر 

  .ؼجخجس ثٖض١٩جر ټًثَضلصٌجً من ثٔض 

ٌنز ، أٌمن ثٖض٩صجه ٍض ثټدفٍط ثَضؼصمج٨ٌز          ن ًدوي ثټدجـغ ټٽمدفٍط ن٧ٍ من ثٖضٌ

ٌثټصٍ ًمٹن شٙنٌٱيج  ٌمٵٱٽز  ز  ةٽز مٱصـٍ ٗض: إـٌغ ًٝمن ثٖضٵجخٽز نم١ني من ثَِض

ٌشٹٍن ثَضؼجخز ٨ٽٌيج مأ ٍثٴٲ ث٨صٌجهًز  ٌم ٍٴجب٪  ٍٴ٩زِةٽز شص٩ٽٶ خ ٌشد١ز  ْضنيج ،ص م

ٌٰز ثَضؼجخز ٨ٽٌيج مدوبٌج.  ٍثٴٲ م٩صجهر ًمٹن م٩ ٍثٴٲ ًمٹن أخم ي ثټصٍ شصنجٌٻ م

ٻ أن شّأ معجٻ: ٗض خفغ.إٌز هٌن ثټفجؼز خًٍٙر خوًي ثٖضدوأم٩ٌٰصيج من ـٌغ 

ٌ ثٖضدفٍط ٨ن ثټربثمؾ ثٔض  ٨ٍز  ٌبٌز ثټصٍ ِم٩يج ىث٨ٌز ثٖضّم ٍٿ أثٖض ؟ مْأٌ ٔجىوىج ً

ٍثىو ْض ؼجخز ٨٘ض ىيو ثٌثٔض  ٍٴ٩جس مدنٌز ٨٘ض ٔ ٍٰزِةٽز ٴجبمز ٨٘ض ش  ٍض ثٖضؽصم٪. مأټ

ٌ أمج أ ًثءِةٽز ثَضشؽجىجس  ٌثټٌّجٌِز،  ثِض ٍثٴٲ من خ٩ٞ ثټٵٝجًج ثَضؼصمج٨ٌز  ٌثٖض

ٍثَٰ ٰيٍ خفجؼز  ًثِز. ٸإٌثټف ٌ أن نّأٗض ه ٍثَٰ  ىمٌصً ٍض ثټ٩مپ أٻ ٨ن ن٥جٿ ثټف

 ٌ  .ظٌو ٍض ثټ٩مٽٌز ثَضنصجؼٌز ؟أثټٙنج٨ٍ 

ٌثءثس ثٖضثَض  - ز: ؼ ةٽز ثٖضٱصـٍ  صد٩ز ٍض شٙنٌٲ ثؼجخجس ثَِض

ٺ      ز ٬ري ثٖضٵننز شٝ٪ ثټدجـغ ن ثْض أَٔض ٻِةٽز ثٖضٱصـٍ ز شصمعپ مجٿ مٕٹٽأز ٌىٽ ٌْض

ٍخز شٙنٌٲ خٌجنجشيج ًشيج ثْض ٍض ٩٘ ٍخز ش٤ٌٍٱيج ٍض مؽجٻ ثټدفغ ٍض ٍ٘ ٩ ، ٌټٌز، ٌ٘

يجحشصمٌَ  ْضنيج ٌمصدجًنز خصدجًن خجِٔض ٌثه،  ٌشدجًن ث ثْضٰ ٍظني  شؽجىجشيم، ثٖضدف

ٌشٍؼيجشيم ثټٱٹًٌز  ٌثَضؼصمج٨ٌز  ٌلربثشيم خجټفٌجر ٌلٽٱٌجشيم ثټعٵجٌٰز 

                                                           
(1)

، دار الفكر العريب، القاىرة، مصر،  8، ط أسس تحليل البيانات في علم االجتماعادلختار زلمد ابراىيم:   
 . 8:- 0:ص ص: 
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ٍثمپ  ٌىٍ مؽصم٩ز شمعپ ٨ ٍټٍؼٌز  وً ٌشؤظٌ إِجٌِز ٍض شن٧ٍ أثًَض ٍظني  ؼجخجس ثٖضدف

ج  ٨ٌٍز ن ٠د٩ٌز ثټدفغأٌٰيج. ٌلٍٙ٘ شّصٍؼذ ٨٘ض ثټدجـغ رضًٌر  ثٖضٍٜ

ٌشٙنٌٱيج ٍض ٨شّؽٌپ ثْض  ٍخز ـٌٌٰج، ظم شٌمٌَىج  ٌ أوه مفوه من ثټٱةجس ؼ

ٌشفًٍٽيج  ٌ ٸٌٱٌز منّٵز شّيپ ٨مٽٌز ٨ٌٜيج أخٌجنجس ٸمٌز  إٗضثٖضٕجىوثس 

ٌثءثس ٌشفٽٌٽيج، ټيث ظمز ؼمٽز من ثٔض  ٍثس ثټٱنٌز ًند٭ٍ ٨٘ض ثټدجـغ أؼ ٌ ثټم١

ةٽزشدج٨يج ٍض شٙنٌٲ خٌجنجس إ ٌثټصٍ شصمعپ ٍض:  ثِْض ز،   ثٖضٱصـٍ

 ٌثءشي ٌٴ ز  ةٽز ثٖضٱصـٍ ٌثؼ٩ز ثؼجخجس ثَِض ٌ م ٌثءر ؼٌور    مصأنٌز.ج ٴ

  ٌشٙنٌٱيج ٍض ٰةجس مّصٵٽز ٨ن ٬ريىج .  ثٔضؼجخجسشفوًو  ثٖضصٕجخيز، 

  ٌٌَثٖضصدجًنز مٌر ثل ٨ٍز  ٌثٖضصن ٌثٖضص٩وهر  ز  شٙنٌٲ ثَضؼجخجس ثٖضٱصـٍ

ٌثس مصٝمنج ٨ور  ٩يج ٍض مٵٌجُ مص٩وه ثټٱٵ ٍخزأٌٌٜ  (1) .ؼ

ةٽزٰصصفٍٻ خمٍؼدً            ز  ثِْض ٨ٍج  ثْضٸعٌىٍ  ْضنيج، زمٵٱٽ أِةٽزٗض إثٖضٱصـٍ ٌٔ

ًثِجس ٨ٽم ثَضؼصمج٧. ٌه ٌشفٽٌپ ثټدٌجنجس ثٖضٌوثنٌز ٍض خفٍط   ٌثِصموثمج ٨نو ٨ٌٛ 

ٌشفٽٌٽيج أي أ ٗض إن شفٍٻ ثټدٌجنجس ثټٹٌٱٌز أـٙجبٌج ًند٭ٍ إنً ٨نو م٩جټؽز ثټدٌجنجس 

ز أخٌجنجس ٸمٌز،  ٌش٩جمپ م٩جمٽز ثټدٌجنجس ثٖضٵإي ثټدٌجنجس ثٖضٱصـٍ ٱٽز ٗض خٌجنجس مٵٱٽز 

 ٌشٌمَ خجټٹٌٱٌز ىثشيج. 

ٌشٙنٲ  أ٠ٌجً ٰةجس إؼجخجس ثٖضصمجظٽز ٍض شؽمٌ٪ ثٔض       ٌثـور،   ثٔضؼجخجسمٕجىوثس 

ٌخ١يج م٪ ٬ريىج من أثٖضمصٽٱز ثټصٍ َض شٍؼو ټيج نٵجٟ شٕجخً  ٍثِم مٕرتٸز ش ٌ ٴ

٩يج ٍض مٕجىوثس مّصٵٽز  ٍثًهر خجٖضٵجخٽز ٌٌٜ ىث إٌ ثِصد٩جهىج نيجبٌج أثټدٌجنجس ثټ

ًثِز. أَض شموٿ ٸجنض  ٌثٛ ثټو ٬ 

       ٪ ن ًٱ٫ٌ أِْ ًٙنٲ خمٍؼديج ثټدٌجنجس ثټصٍ ؼم٩ض مٌوثنٌج خ٩و أٌٜ

ز  ٌثءثس ټٽصٙنٌٲ ثٖضدوبٍ ټٽدٌجنجس ثٖضٱصـٍ ن أٌ ثټٹٌٱٌز، ٨ٽًٌ أثټدجـغ من ىيو ثَضؼ

ًثس ـصى  ٌث ٌثـور ٍض ىٌةز شٹ ٍثـو ٍض ٰةجس  ًٙنٲ ٸپ ثَضؼجخجس ىثس ثٖضٝمٍن ثټ

 ٌ ٩يج ٍض ؼوث ٌثًًز ) مةًٍز ( ًمٹن ٌٜ   .ٌ ش٩ًٍٍيج ش٩ًٍٍج نّدٌجأٻ شٹ

 ِةٽز ثٖضٵٱٽز: ؼجخجس ثْض إشٙنٌٲ  -

َض شفصجػ         ٌشٙنٌٱيج،  ٍټز ٨نو شٌمٌَىج  ةٽز ثٖضٵٱٽز خجټّي ٗض ؼيو إشصمٌَ ثَِض

ٌ ن خٌجنجشيج مٙنٱز مّدٵجلجٗ، ْض  ٍر ثَضؼجخ،  ٍخز مفوهر ِٽٱج ٍض ل١ ٨وثه إجس ثٖض١ٽ

ٌ ٌٰٵج ٖضص٭ثٖضٵجخٽز ثٖضٵننز  ًثِز  ٍثؼً ، ٍض ىيث ثټنم٢ من ثْض خ٩جهىجأريثس ثټو ِةٽز َض ً

                                                           
(1)

 .:: – 9:ادلختار زلمد ابراىيم : ادلرجع السابق، ص ص:  



348 

ٌشٙنٌٲ خٌجنجشً ٍخز ٍض شٌمٌَ  ٌثـپ ثْض  ْضنً ،ثټدجـغ ٩٘ ٌٗض ٴجٿ خصٙنٌٱيج ٍض ثٖض

 . (1)ثٖضٵجخٽز ٔض٨وثه

َثس (15  :٨ٌٌٍح ثٖضٵجخٽزممٌ

َثس ثٖضٵجخٽز: - َثًج منيج: ْضهثر  ممٌ   ثٖضٵجخٽز ثټٹعري من ثٖض

 ٌٽ أٰٝپنيج أ ٌشٵًٍم ثټٙٱجس ثټٕمٌٙزز َضلٌِ  .صدجً 

 ٌم٩جټؽز ثٖضٕجٸپ ثَضنّجنٌز ٌلج٘ز ثټ٩ج٠ٱٌز أ نيج ىثس ٰجبور ٸربَ ٍض شٕمٌٚ 

 منيج 

 ًثسأ صٕج  .نيج ىثس ٰجبور ٸربَ ٍض ثَِض

 ٍمجس ثټصٍ ـٙپ ٨ٽٌيج أ ٍمجس ثٜجٌٰز ٸصو٨ٌم ټٽم٩ٽ ٌه ثټدجـغ خم٩ٽ نيج شَ

جبپ  ٍث١ِز ٌِ ٍمجسأخ جبپ ؼم٪ ثٖض٩ٽ   .لٌَ  من ٌِ

٥ز            ٌٽز ثٖضُـض من ٘فز ثټدٌجنجس ثټصٍ  ټٽصأٸوٴو ًّصموميج ثټدجـغ م٪ ٌِ

صدٌجن ٌٽز ثَِض ٍث١ِز ٌِ ٌه ٨ج .ـٙپ ٨ٽٌيج خ ًنصيج نّدز ثٖضٌه ټٌز ٨نو مٵج

صدٌجن .   (2)خجَِض

  ق ثٖضٕج٨ٌ، ٸن٭مز ثټٍٙس ٌشٍٜ صؽجخجس  ٌٍٰ مؤرشثس ٬ري ټٱ٥ٌز ش٩ٍَ ثَِض ش

 ٌ ٌثټ ٌٸز ثټٌوًن   .ُأٌمُضمق ثټٍؼً، ـٌ

  صدجنز إٌ ألًٌن آؼجخز ٨ن ثـصمجټٌز نٵپ ثٔض شٵٽٌپ مج١٨ٗجء ثَِض لًٌن آ ْٔض

ٍٿ خمٽةيج   .ټٌٵ

  ني ثټيًن ًفصجؼٍن ًٌٵوًىم،  خأىمٌصيمٗض من ٩ًٌٕىم إشّصموٿ م٪ ثٖضٱفٍ٘

مجٗ ٸدجً أٌ ثٖض٤ٍٱني ثٖضصٵج٨وًن، أٸمج ًفوط ٨جهر م٪ ٸدجً ثٖض٤ٍٱني،  ٌ ثَٔض

 (3)ثټّن.

  َثس ثٖضٵجخٽز ٌثءر إـجټز مج نيج شٙٽق ٍض أمن ممٌ ٍظني ٬ري مٽمني خجټٵ ىث ٸجن ثٖضدف

 .ٌثټٹصجخز

  ٌنز ٨نو ٠ٌؿ ثْض  .ِةٽزشصّم ثٖضٵجخٽز خجٖضٌ

                                                           
(1)

 . @: - ;:ادلختار زلمد ابراىيم: مرجع سابق، ص ص :   
(2)

 .0<خرون: مرجع سابق ص: آغرايبة فوزي و   
(3)
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  ٥ز ِٽٍٷ ثٖضدفٍط هٌن ٍثؼيز ممج ًمٹن ثټدجـغ من مُـض ٍٴ٪ م شصم ثٖضٵجخٽز ٍض م

ٌ ن ًصنجٴٖ م٪ ٬ريو من ثټنّ أ  خيم.  ثټصأظٌجُ 

 ٵجخٽز: ـــٌٍح ثٖضـــ٨ -

 ٍٴض أ ٌثټصٹٽٱزنيج شص١ٽذ ٸعريث من ثټ   .ٌثټؽيو 

  ثټيًن ًص١ٽذ ثلصٌجًىم  ،ٗض ٨وه ٸدري من ؼجم٩ٍ ثټدٌجنجسإثٖضٵجخٽز شفصجػ

ٌنٱٵجس ٸعرير. ٌٴصج ٠ًٍُض  ؼجخز ٹعريث مج ًمصن٪ ثٖضدفٍط ٨ن ثٔض ٰ(1)ٌشوًًديم خ٩نجًز 

ٌث ْض  ،ِةٽز ثټفٌؼز٨٘ض خ٩ٞ ثْض  ٌٰز ټوَ ثټٵجبم خجٖضٵجخٽزن٥  .ن ٔمٌٙصً شٹٍن م٩ٌ

ٍٴض ٍض ًصفمپ ثټٵجبمٍن خجٖض ٌج٧ ٸعري من ثټ ٵجخٽز ثټٹعري من شٹجټٌٲ ثَضنصٵجٻ، ٌٜ

ٍظني ثٖضدفٍط ٴو َض ًٹٍن ٘جهٴج ٌٰمج ًويل خً من خٌجنجس، ًٌفجٌٻ . ثټرتهه ٨٘ض ثٖضدف

  (2)ثټصٍ شصٱٶ م٪ ثشؽجو ثټدجـغ   ثٔضؼجخجس إ١٨جء

 ٌٍثمپ ثْض  شصأظ ٌثټ٩ لٌَ ثټصٍ شؤظٌ ٨٘ض ثټٕمٚ ثټيي ًؽٌي خجټفجټز ثټنٱٌّز 

ٌخجټصجيل ٰأٌ ٨٘ض ثٖضّصؽٌذ أٽز ثٖضٵجخ ن ثـصمجٻ ثټصفٌَ ثټٕميص ئٌ ٨ٽٌيمج م٩ج، 

ٌ  إٗضن نؽجـيج ٩ًصمو أمٌشٱ٪ ؼوث  ١٨جء إـو ٸدري ٨٘ض ٬ًدز ثٖضّصؽٌذ ٍض ثټص٩جٌن 

ٌهٴٌٵز ٍٴز  ٍظ ٍمجس م    (3).م٩ٽ

  

                                                           
(1)

 <<ص: . ،طلعت ابراىيم لطفي: مرجع سابق  
(2)

 و، الصفحة نفسها.نفسرجع ادل  
(3)
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ٌثؼ٪  : ٴجبمز ثٖض

 ، هثً ثٖضّرير ټٽنرش2ِجٌِجس ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ، ٟ أثټٝجمن منيً ٨دو ثټفمٌو:  (1

ٌثټ١دج٨ز  .2009 ،ًهن٨مجن، ثْض  ،ٌثټصًٍٍ٪ 

ٌثىٌم ټ١ٱٍ ٠ٽ٩ض: ث (2 ٌ أخ ٌثس ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍأِجټٌذ  خوٌن ٠د٩ز، هثً ، ه

ٌثټصًٍٍ٪، ثټٵجىٌر، مرص، ٌثټنرش   خوٌن ِنز.  ٬ًٌذ ټٽ١دج٨ز 

ٌثىٌم:  (3 هثً ثټٱٹٌ  1ِْ شفٽٌپ ثټدٌجنجس ٍض ٨ٽم ثَضؼصمج٧، ٟ أثٖضمصجً مفمو ثخ

ٌخٍ، ثټٵجىٌر، مرص، خو   .ٌن ِنزثټ٩

ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز )٨ٽم ثټنٱْ، ٨ٽم ثَضؼصمج٧ ـ  (4 خٌٌ مفمو: ثٖضٍؼً ٍض منيؽٌز ثټ٩ٽ

ٍٿ ثټرتخٌز(، خوٌن ٠د٩ز، ثْض  َثبٌ، ٨ٽ  . 2014مپ، شٌَي ٌٌٍ، ثټؽ

ٌثشٍ ًٌٔو: (5 ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز،  ًٍ شوًًدجس ٨٘ض منيؽٌز ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٍض ثټ٩ٽ

َثبٌ، ثټ١د٩ز ثْض   .  2002ٌٗض، ثټؽ

ٌثشؽجىجس ٴدجًي مفمو ثِمج٨ٌ (6 ٍثٴٲ  پ: منجىؾ ثټدفغ ٍض ٨ٽم ثَضؼصمج٧ )م

 . 1982ِٹنوًًز مرص، ر ثٖض٩جًٯ خجٔض أم٩جرصر(، هٌن ٠د٩ز  منٕ

ٌثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ، ٟ (7 ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز  هثً ثټٹصجح  1م٩صٍٳ ؼمجٻ: منيؽٌز ثټ٩ٽ

 . 2012ثټفوًغ، ثټٵجىٌر، مرص، 

ٍهس ٨َس:  (8 ٌثشً أِجټٌذ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ )مٱجىٌمً ـ  أ١٨ٍي ؼ ـ ٠ٌٴً ه

ٙجبٌز(، ٟ  ٌثټصًٍٍ٪2ثَـض  .  2007ًهن ، ٨مجن  ثْض ، ، هثً ثټعٵجٰز ټٽنرش 

9)  ٌ ٍنز  ٍهر ٸن ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز،ألٌٌن: آ٨ هٌن ٠د٩ز، هثً  ِْ ثٖضنيؽٌز ٍض ثټ٩ٽ

َثبٌ، ، ثټد٩غ، ٴّن١ٌنز  .1999ثټؽ

10)  ٌ ٌثًدز ٍٍٰي  ٌثٔض ألٌٌن: آ٬ ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز  نّجنٌز، ِجټٌذ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٍض ثټ٩ٽ

ٌثټصًٍٍ٪، ٨مجن، هثً 4ٟ   . 2008  ،ًهنثْض   ،ٌثبپ ټٽنرش 

ٍٿ ثٔض أًًٍْ م (11 نّجنٌز )شوًًدجس ٨مٽٌز(، شٌؼمز: نؽٌُ: منيؽٌز ثټدفغ ٍض ثټ٩ٽ

ٌثٌي: خوٌن ٠د٩ز، هثً ثټٵٙدز ټٽنرش ـٍ َثبٌ، 1خًٍٍو ٘ف  . 2004هًر، ثټؽ

12)  ٌ ًثس مٹصدز  1لٌٌن: ٍض منيؽٌز ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ، ٟ آىجًٌن ٰصٌفز  منٍٕ

ٌ ث َثبٌ، ، ٴّن١ٌأٴ  . 2007نز، ثټؽ
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 بناء الاستمارة وطرق التحلم من صدكها وثباتها

 

 "ب"د/ شناف خدجية، أستاذة حمارضة 

 2قسم علم االجتامع، جامعة عبد احلمود مهري، قسنطونة

 مٵّومز:

ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز أَض  شصنجٌٻ ثټدجـعز ٍض ىيو ثٖضوثلٽز ٨نرصث منيؽٌج ميمج ٍض ثټ٩ٽ

صمجًر، ىيو  ٌنز ثْضلرير ٍض ثنصٕجً مّصمٌ، ـٌغ ٌىٍ ثَِض ثْضلرير ثټصٍ أ٘دفض ٍض ثِض

َثًج ٨وًور، شؤّىٽيج ْضن شٹٍن ثْضهثر  شص٩ّوه ثِصموثمجشيج، نصٌؽز مج شصمص٪ خً من م

ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز خجمصٌجٍ. ٗض ټؽم٪ ثټدٌجنجس ٍض ثټ٩ٽ  ثٌْض

ٌثٛ ثټ١ًٌٵز  ٌأًٝج ثِص٩ صمجًر،  ٍٿ ثَِض ٍٿ ثټدجـعز خصفوًو مٱي ٍٯ شٵ ٌِ

ٌظدجشيج ٴدپ ث٨صمجهىج ٍض ثٖضني ٌٸٌٱٌز ثټصفٵٶ من ٘وٴيج  ٨ٌٍز ټدنجبيج،  ؽٌز ثٖضٍٜ

 ثټدفغ.

ٍخيج، ىيو ثْضلرير ًمٹن ثټصٵٽٌپ  ٌ٨ٌ َثشيج  ټٌصم ٍض ثْضلري ثټص٩ًٌؾ ٨٘ض أىم ممٌ

صمجًر. ٍثس ثٖضنيؽٌز ټصٙمٌم ثَِض  منيج ٍض ـجٻ ثشدج٧ ثټم١

ٍٿ  -1 صمجًرمٱي  :ثَِض

ٌثس ؼم صمجًر من أٸعٌ أه ٨ٍج ٍض ثټدفٍط ش٩صرب ثَِض ٌ ٪ ثټدٌجنجس ثِصموثمج ٌٔ

ٍٴض  ٌثټ َثًج ٨٘ض مّصٍَ ثټؽيو  ٌىټٺ خّدذ مج شفّٵٵً ىيو ثْضهثر من م ثَضؼصمج٨ٌز، 

ٍټز م٩جټؽز خٌجنجشيج إـٙجبٌج. ٌأًٝج ِي  ٌثټصّٹٽٱز، 

د٢ ثٖضٱجىٌم ثټصٍّ  ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز مؽربثً ٨٘ض شفوًو ٌٜ ٌّٖضج ٸجن ثټدجـغ ٍض ثټ٩ٽ

ٍء ثټٱيم ثټّيي ٴو ًٌٙذ ثټٵجًا، ًًٌو ثِصموثميج ٍض خفع ً، ټصٱجهي ثټمٽ٢ أٌ ِ

ٌٴو شٹٍن ټً  ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز ًفصمپ ٨ّور شأًٌُضس  ٍٿ ٍض ثټ٩ٽ لج٘ز إىث ٨ٽمنج أّن ثٖضٱي

ٌز  ٚ أٌ لٍٙ٘ ّٙ ٨ّور م٩جن، ًٌّصموٿ ٍض مؽجَضس مص٩ّوهر شد٩ًج ټٽصم

 ثٖضؽصم٪...إټن.

ٍٿ خ٩ٌٛ ؼمٽز من ثټص٩ًٌّٱجس ثټصّ  ٍ ثٴرتـيج خجـعٍن ٌٍض ىيو ثٖضوثلٽز ِنٵ

صمجًر، ًمٹن ىٸٌ أىّميج: ٍٿ ثَِض ٍٙن ٍض ثٖضنيؽٌز ٖضٱي ّٙ  ٌمصم
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ٌآلٌٌنأًٌه " ٨ٍز من مفمو ٨دٌوثس  " ش٩ًٌٱج ټُضِصمجًر مٱجهو أنّيج: "مؽم

ٍظني ـٍٻ  ًثء ثٖضدف ٍمجس أٌ أ ٍخز ثټصٍّ ش٩ّو خٵٙو ثټفٍٙٻ ٨٘ض م٩ٽ ةٽز ثٖضٹص ثِْض

ٍٴٲ م٩نّي"  .(1)٤جىٌر أٌ م

ٌثِ٪؛ ـٌغ ٩ًصرب ٌىيث ثټص٩ًٌٲ ٨ج صمجًرٿ ٌ ةٽز  ثَِض ٨ٍز من ثِْض مؽم

ٍمجس من  ٌثټ٭ٌٛ منيج ىٍ ثټفٍٙٻ ٨٘ض خٌجنجس أٌ م٩ٽ ٍخز،  َشيج أنيج مٹص مٌ

ٌخني  صمجًر  ٌىنج ٴو ًمٽ٢ ثټ١جټذ خني ثِٔض ٍٴٲ مج،  ٍظني ـٍٻ ٤جىٌر أٌ م ثٖضدف

ةٽز ثټصٍ شيوٯ إٗض ؼم٪ ثټدٌ ٨ٍز من ثِْض ٌثټّيي خوًٌر ًٝم مؽم جنجس هټٌپ ثٖضٵجخٽز 

ق ثټص٩ًٌٲ  ٍٴٲ م٩نّي، ٸمج ټم ًٍٜ ٍظني ـٍٻ ٤جىٌر أٌ م ًثء ثٖضدف ٍمجس أٌ آ أٌ م٩ٽ

ٍظني.  ٠ًٌٵز مٽةيج من ٴدپ ثٖضدف

ٰيج " ٌّ ٍظني من لجټو ـجموٸمج ٨ ٍىػ ًّٝم أِةٽز شٍّؼً إٗض ثٖضدف " خأنّيج: "نم

ٍٴٲ ًصم مٽؤىج مدجرشر  ٧ٍ أٌ مٕٹٽز أٌ م ٍمجس ـٍٻ مٍٜ أؼپ ثټفٍٙٻ ٨٘ض م٩ٽ

( ١ًٽذ من ثٖضدفٍط ثٔضؼجخز ٨نيج مدجرشر، Questionnaireِصدٌجن )ٌشّمى ثَض 

صدٌجن ثټربًوي ) ٌشّّمى ثَِض ( أّمج Mailed quesٌٴو شٌِپ ٨ن ٠ًٌٶ ثټربًو 

ًر interview Scheduleثِصمجًر ثٖضٵجخٽز ) صمج ةٽز أٌ ثَِض (، ٌٰٵٙو خيج ٴجبمز ثِْض

ٍٿ ثټدجـغ خجِصٌٱجء خٌجنجشيج من لُضٻ مٵجخٽز ش ٌخني ثٖضدفٍط"ثټصٍ ًٵ  .(2)صم خٌنً 

صمجًر ثٖضدجرشر ثټصٍّ ًٵٙو خيج  ٌمن ىيث ثټص٩ًٌّٲ ًمٹن ثټٱٙپ خني ثَِض

ةٽز ثټصٍ  ٍظني خجٔضؼجخز ثٖضدجرشر ٨٘ض ممصٽٲ ثِْض ٍٿ لُضټً ثٖضدف ٌثټّيي ًٵ صدٌجن  ثَِض

صمجًر منيج:  ٍث٧ ألٌَ من ثَِض ٳ ثټص٩ًٌٲ أًٝج خني أن ٌّ صدٌجن. ٸمج ًٱ  شّٕٹپ ثَِض

ٌمپء ثِصمجًر ثٖض ٍظني  ٍٿ ثټدجـغ ٌٰيج خمٵجخٽز ثٖضدف ٌثىٍ ټصٍ ًٵ ٵجخٽز 

صدجً ثټصٍ  صمجًر م٩يم ٸمج شّمى ثِصمجًر ثِصدٌجن، ٨٘ض ٨ٹْ ثِصمجًر ثَِض ثَِض

صمجًر أٌ  صمجًر خمٱٌهو هٌن شولپ ثټدجـغ أمج ثَِض ٍٿ ثٖضدفٍط خمپء ثَِض ًٵ

ٍٿ خوًٌو خمٽ ٍظني ًٌٵ صدٌجن ثټربًوي ٰرُتِپ ٨رب ثټربًو ټٽمدف ةيج ٌإًؼج٨يج ٨رب ثَِض

ٍظني (3)ثټربًو ٌثټصٍّ ًمٹن إًِجټيج إٗض ثٖضدف ٌنٌز  صمجًر ثٔضټٹرت ٌنٌٝٲ نفن ىنج ثَِض  ،

                                                           
، دار وائل للطباعة 9"، طمنهجية البحث العلمي، القواعد والمراحل والتطبيقاتزلمد عبيدات وآخرون: " (1)

 .:=، ص@@@8والنشر، عمان، األردن، 
 .8:8، ص:900القبة، اجلزائر،  ، دار رحيانة للطبع والتوزيع،8"، طمنهج البحث العلميخالد حامد: " (2)
، زاعياش ;"، طتدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانية"رشيد زروايت:  (3)

 .><8، ص9089للطباعة والنشر، 
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ٌىٍ َض  ٌنٍ ټٌصم ٌٰمج خ٩و ثِصُضميج خ٩و ثٔضؼجخز ٨ن أِةٽصيج  ٨ن ٠ًٌٶ ثټربًو ثٔضټٹرت

ٌټٹن  ٍټٍؼٌز  جب٢ شٹن ٍنيج شّص٩ني ٰٵ٢ خٍِ صدٌجن ثټربًوي ٸ شمصٽٲ ٨ن ثَِض

ٌثـو صمجًر خجټيجشٲ ثټصٍّ شمٓض ٨رب ثټيجشٲ ټٹن ثٔضؼجخز ثټنّصٌؽز  ٌنيٸٌ ٸيټٺ ثَِض ر، 

ٌثٖضدفٍط ًؽٌذ ٨ٽًٌ. ؤثٻ  ّّ ٍٿ ثټدجـغ خ١ٌؿ ثټ  ىنج شٹٍن ًًٍٰز؛ ـٌغ ًٵ

ٌنٍ ىٍ  صدٌجن ثٔضټٹرت صدٌجن ثټربًوي أٌ ثَِض صمجًر أٌ ثَِض ٰجټفوًغ ىنج ٨ن ثَِض

ٍٿ ثٖضدفٍط  ٌثـو؛ ـٌغ أّن ثٖض١ٽٍح ىٍ أن ًٵ ةٽز أمٌ شٵًٌدج  خجٔضؼجخز ٨ن ثِْض

ٌٽز ثټصٍ  صمجًر خ١ًٌٵز مدجرشر، أمج ثَضلصُضٯ ٰيٍ ٰٵ٢ ٍض ثټٍِ ثٖضٍّؼيز إټًٌ ٍض ثَِض

ٌىٍ أمٌ ًمصٽٲ شمجمج ٨ن  ٍظني.  ًثس ټٽمدف صمج ٙجٻ ثَِض ًّص٩ني خيج ثټدجـغ ًٔض

ٌثټصٍ ٨جهر مج شٹٍن مٍّؼيز ٰٵ٢ ټٽدجـغ ٴٙو ٠ٌؿ أِةٽز م٩ٌّنز  ثِصمجًر ثٖضٵجخٽز 

٧ٍ أٌ ٍٿ لُضټيج ثټدجـغ خمٽةيج خوَض ٨ن  ـٍٻ مٍٜ ٍظني ًٌٵ ٤جىٌر مج ٨٘ض ثٖضدف

 ثٖضدفٍط. 

ٌهّٴز ٍض ٸصجخً مًًٍْ أنؽٌُأّمج " " ٰٵّوٿ ټُضِصمجًر ش٩ًٌٱج أٸعٌ شفوًوث 

ً ٸمج ًيل: "شٵنٌز مدجرشر  ّٙ ٍٿ ثٔضنّجنٌز"، ؼجء ن "منيؽٌز ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٍض ثټ٩ٽ

ٌشّمق خج ٌثه،  ٍثء ثْضٰ ٌثټٵٌجٿ ټٽصٵيص ثټ٩ٽمٍ شّص٩مپ إ ٍثخيم خ١ًٌٵز مٍّؼيز  ِصؽ

ًنجس ًٴمٌز" ٌثټٵٌجٿ خمٵج  .(1)خّفذ ٸّمٍ خيوٯ إًؽجه ٨ُضٴجس ًًجٌٜز 

ٌخ١ًٌٵز مٍّؼيز، ىټٺ  ٌثه  ةٽز ٨٘ض ثْضٰ ٌىٍ خيټٺ شٵنٌز مدجرشر ټ١ٌؿ ثِْض

ٌىيث مج ًّمق خجټٵٌجٿ خم٩جټؽز ٸّمٌز خيوٯ  ْضّن ٌ٘ٮ ثٔضؼجخجس شفّوه مّدٵج، 

ٍظني ثٸصٕجٯ ٨ُضٴجس ًًجٌٜز ٌإٴ ٌٽز ټٽولٍٻ م٪ ثٖضدف ٌىٍ ٌِ ًنجس ٸّمٌز.  جمز مٵج

ٌثټ١ًٌّٵز ىثشيج، خيوٯ  ٌثـًوث  ٌثـًوث  ةٽز ٨ٽٌيم  ٍث١ِز ٠ٌؿ ثِْض ٍض ثشٙجٻ مدجرش خ

ٍٸٌجسثِصمُٗض ثشؽجىجس  ٽ ٨ٍز  ٌِ ٨ٍج مج-مؽم ٌثه، ثن١ُضٴج من  -ٸدرير ن من ثْضٰ

پ ٨ٽٌيج.  ّٙ ٍخز ثٖضصف  ثْضؼ

ٌث بٍ ثټصجيل ټُضِصمجًر مٱجهو أنّيج: شٽٺ ٌمّمج ِدٶ ًمٹن ٌ٘ج٬ز ثټص٩ًٌٲ ثٔضؼ

٧ٍ خفغ مج،  ٌشد١ز خمٍٜ ٨ز ثٖض ٍّ ةٽز ثٖضصن ٨ٍز من ثِْض ثْضهثر ثټصٍّ شفصٍي ٨٘ض مؽم

ٍٿ خصفوًو ٌ٘ٮ ثٔضؼجخجس مّدٵج،  ٌثٖضٍّؼيز خج٨صدجً أّن ثټدجـغ ًٵ ٌثٖضٝد٠ٍز 

ٌىټٺ ټٽٹٕٲ ٨ن  ٍٿ ثٖضدفٍط خجٔضؼجخز ٨نيج خٕٹپ مدجرش هٌن شوّلپ ثټدجـغ،  ًٌٵ

 ٍ ًثبيم ـٍٻ ثټ٥جىٌر م ٌثِصمُٗض آ ٌثه  ٨ٍز من ثْضٰ ثٴٲ أٌ ثشؽجىجس مؽم

                                                           
، ت/بوزيد صحراوي 9"، طمنهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية، تدريبات عمليةموريس أصلرس: "  (1)

 .;90، ص=900شراف ومراجعة/مصطفى ماضي، دار القصبة للنشر، اجلزائر، وآخرون، إ
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ًنجس  ٌثء مٵج ٌثټٹٕٲ ٨ن ثټ٩ُضٴجس ثٖضمٹنز خني ممصٽٲ ثٖضص٭رّيثس م٪ إؼ ز،  ثٖضوًٌِ

ٙجء.  ٸّمٌز خجِصموثٿ ثٔـض

صمجًر: -2  مٙجهً أِةٽز ثَِض

نجس  ٍّ ٍض ىيث ثټ٩نرص ًؽذ ثټصندًٌ إٗض ٰٹٌر ثټصٹجمپ ثٖضنيؽٍ خني ممصٽٲ مٹ

٨ٌجهر مج ًؽو ثټدجـغ أٌ ث ٌثٖضٌوثنٍ.  ٌمج ٍض ّٔٵًٌ ثټن٥ٌي  ٍټٍؼٍ، َِض ٌ ټدفغ ثټٍِّ

ٌىٍ ٍض  صمجًر خفعً،  ٍخز ٸدرير ٍض إ٨وثه أِةٽز َِض ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز ٩٘ ثټ١جټذ ٍض ثټ٩ٽ

ٌٸيث ثٖضؤرشثس. ٌخني ثٖضص٭ريثس   ثټ٭جټذ ًؽيپ ىټٺ ثټرتثخ٢ خني ثټٱٌٌٜجس 

صمجًر خ٩و ٴٌجٿ ثټدجـغ ًثِصً،  ًٌأشٍ شٙمٌم ثَِض خصفوًو ثٔض٠جً ثټن٥ٌي ټو

صمجًر  ًثِجس ـٌغ أن ثټيوٯ ثټيي ًفوهو ثټدجـغ من ثَِض ٪ ثټٱٌٌٜجس ثټو ٌٸيث ٌٜ

ةٽز  ٨ٍز من ثِْض ٌىيث ًمعپ ثټّؤثٻ ثټمجٗ خمٕٹٽز ثټدفغ، شم شفًٍٽً إٗض مؽم

ٍثنذ ثٖضٕٹٽز، ًٌفٍٻ ىيث  ٌشد٢ ٸپ ِؤثٻ ٨ٌٍٰ خأـو ؼ ثټٱ٨ٌٌز م٪ رضًٌر أن ً

صمجًر. ثټّؤثٻ خوًٌو إٗض ةٽز ٍض ثَِض  (1)٨وه آلٌ من ثِْض

ٌثٖضص٭ريثس: "ًصّم إ٨وثه  ٌبٌيس ټٓضِةٽز ىٍ خنجء ثٖضٱجىٌم  ٌخمج أن ثٖضٙوً ثټ

ٍمٍ خٙٱز أهّٳ، ًؤهي ٸپ مؤرّش  ټور من ثټصّفٽٌپ ثٖضٱي ٍّ ٌٰٵج ټٽمؤرشثس ثٖضص ةٽز  ثِْض

ٍٿ صمجًر م١جخٵج ٖضٱي ٌظٌٵز ثَِض َء من  أٌ  إٗض ٠ٌؿ ِؤثٻ أٌ أٸعٌ ٸمج ًٹٍن ٸپ ؼ

ر ثټٱج٘ٽز  ٍّ جيس ىٍ شٵٽٌٚ ثټي مص٭ري من ٌٌٰٜز. خٙٱز إؼمجټٌز ًدٵى ثټيوٯ ثِْض

ٍثٴ٪". ةٽز ثټصٍّ شوّٻ ٨ٽًٌ ٍض ثټ ؤثٻ أٌ ثِْض ّّ ٌثټ  (2)خني ٸّپ مؤرّش ٍض ثټدفغ 

ٍر خني ثٖضٱجىٌم  ٌثٖضصمعپ ٍض شٵٽٌٚ ثټي صمجًر  َض ًمٹن شفٵٌٶ ثټيوٯ من ثَِض

ةٽز  ٌٸيث ثِْض ٌثٖضؤرشثس  ٌث٨جر ٌثٖضص٭رّيثس  ثټصٍ شفجٌٻ ٴٌجِيج؛ إَض من لُضٻ م

ٌثـپ ثټدفغ ثټّجخٵز: ٍظٌٶ خني ممصٽٲ م ًشدجٟ ثټ  ثَض

ٌثٖضص٭ريثس أٌ   ،٧ٍ ٌثءثس ثٖضمصٽٱز ـٍٻ ثٖضٍٜ ٰجټٱٌٌٜجس شّصنو ٨٘ض ثټٵ

جخٵز ـٍٻ ثټ٥ّجىٌر  ّّ ًثِجس ثټ ٌثټّو ٌثٛ ثْضهخٌجس ثټن٥ًٌّز  ةٽز شٹٍن خ٩و ثِص٩ ثِْض

ًثِز، ظّم ثلصٌجً ثٖضؤ  ٌث٫ أٌ ٍض ثټٵّم أٌ مفّپ ثټّو ٍر َض شٹٍن من ٰ ٌىيو ثټم١ رّشثس 

ًثِز، شّمق ٍض ثْضلري  ثٖضٹصذ، خپ َضخو ټيج من لٌؼجس مٌوثنٌز ثِصٹٕجٌٰز ټفٵپ ثټو

                                                           
، دار وائل للنشر، عمان، 8"، طالبحث العلمي، الّدليل التطبيقي للباحثينزلمد عبد الفتاح الصرييف: " (1)

 .=88، ص9009األردن، 
 .;;9موريس أصلرس، مرجع سابق، ص (2)
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ٌمن  ٍثٴ٪،  ٌشٵٌْ ثټ٥جىٌر ٸمج ىٍ ٍض ثټ ٍثٴ٪  من ٠ٌؿ أِةٽز شٹٍن م٩رّبر ٨ن ثټ

ص١ُض٨ٌز ٍض ثټدفٍط ثَضؼصمج٨ٌز. ًثِز ثَِض  ىنج شربٍ أىّمٌز ثټو

صمجًر، ٌث ٪ أِةٽز ثَِض ج ٍض ٌٜ ٍخز ثټصٍ ًؽوىج ثټدجـغ ثٖضدصوا لٍٙ٘ ټ٩ٙ

ٌىيث ٴو  ٌشفوًو ثٖضٱجىٌم أٌ ثٖضص٭ريثس،  شٹٍن ٍض ثټ٭جټذ نصٌؽز إىمجټً ټ٩مٽٌز خنجء 

ٍٿ خ١ٌؿ أِةٽز َض ٨ُضٴز ټيج خجټٱٌٌٜجس، أٌ َض شٵٌْ مؤرشثس ثټصّفٽٌپ  ًؽ٩ٽً ًٵ

ٌمن ىنج ش٥يٌ أىمٌز خنجء ثٖضٱجىٌ صمجًر.ثٖضٱجىٌمٍ،   (1)م ثټصٍ ًصّم ثِص٩مجټيج ٍض ثَِض

ٌثټصّجنو ثټ٤ٌٍٱٍ خني  صمجًر،  ٍّ ٖضٙجهً أِةٽز ثَِض ٌف ٌٌٰمج ًيل ًِم شٍٜ

ٌثـپ ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ:  ممصٽٲ م
ٹپ) ّٕ ٌثټصّجنو خني ممصٽٲ ٨نجرص ثټدفغ 1ثټ ٍّ ٖضٙجهً أِةٽز ثَضِصمجًر،  ٌف (: مم٢١ شٍٜ

 :ثَضؼصمج٨ٍ

 
 المصدر: من إعداد الباحثة

                                                           
هجي في إعداد المذكرات والرسائل الجامعية في علم الدليل المنسعيد سبعون، حفصة جرادي: " (1)

 .  <>8، ص9089، دار القصبة للنشر، اجلزائر، "االجتماع
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صمجًر:ل -3 ٍثس شٙمٌم ثَِض ١ 

ٽز  ّٙ صمجًر إ٨وثه ل١ز مٱ شص١ٽذ ٨مٽٌز ؼم٪ ثټدٌجنجس ٨ن ٠ًٌٶ ثَِض

جًر إټًٌ ٨٘ض ثټدجـغ أن ًٍيل  ٌٸمج ِدٵض ثٔٔض ټُضىصوثء خيج ٨نو ؼم٪ ثټدٌجنجس، 

ٍخز  ةٽز ـصى ًصمّٹن من ثټفٍٙٻ ٨٘ض ثټدٌجنجس ثٖض١ٽ ثَضىصمجٿ ثټرضًٌي ٔض٨وثه ثِْض

ٌىنجٷ ثټ٩وًو من ثټم ٌىٍ:ټٽدفغ،  صمجًر،  ٍثس ثټصٍّ ًؽذ إشّدج٨يج ٨نو إ٨وثه ثَِض ١ 

ٍخز ټٽدفغ: -3-1 ٍء  شفوًو ن٧ٍ ثټدٌجنجس ثٖض١ٽ ًٹٍن شٙمٌم ثِصمجًر ثټدفغ ٍض ٜ

ٍثءىج ٨٘ض  ثٔض٠جً ثټ٩جٿ ټٽدفغ، ًٌٹٍن ثټصٙمٌم خنجء ٨٘ض ل١ز مفٹمز شٝمن ثـص

ٌثټٱ٨ٌٌز ثټصٍّ ًٕصمپ ٨ٽٌيج ثټدفغ، خفٌغ ًٝ ٌبٌٌّز  من شّٽّٽيج ؼمٌ٪ ثټنّٵجٟ ثټ

 (1)ثٖضن١ٵٍ.

ٌبٌٌّز  صمجًر خٵٌجٿ ثټدجـغ خصفوًو ثٖضؽجَضس أٌ ثٖضفجًٌ ثټ ًٌدوأ شٙمٌم ثَِض

ةٽز ثټمج٘ز خٹپ مؽجٻ من ىيو ثٖضؽجَضس،  ثټصٍ ًٕصمپ ٨ٽٌيج ثټدفغ، ًٌٝ٪ ثِْض

 ٧ٍ ٌشد١ز خمٍٜ جخٵز ثٖض ّّ ًثِجس ثټ ٌخجټّو ًثء ثټمربثء  ٌخآ ًٌّص٩ني ٍض ىټٺ خمربشً 

 (2)خفعً.

ٌشّٽّٽيج:شفوً -3-2 ٌج٬صيج  ةٽز ٌ٘  و ٔٹپ ثِْض

ٍثٌٰ  ٍىػ ثټّؤثٻ ثٖض٭ٽٶ ٰيٍ ًص ًثس ىٍ نم صمج إن ثَضشؽجو ثټٕجب٪ ٍض خنجء ثَِض

٨٘ض ثلصٌجًًن ټٕضؼجخز أٌ ٨٘ض ثلصٌجً أٸعٌ ثشّج٨ج، ٌٍض ثټفجټز ثْضلرير ًمٹن ثٴرتثؿ 

ٍىػ ثٖضٱصٍؿ. ٌأـٌجنج ًمٹن ثِص٩مجٻ ثټنّم  (3)٨ور ٠ٌٳ ټٕضؼجخز ثٖضفصمٽز، 

 ٌ ةٽز ىيث  ٌىٍ: ثِْض ٹجٻ ثټصجټٌز  صمجًر ٍض إـوَ ثْٔض ًمٹن ټٽدجـغ شٙمٌم ثَِض

ز، أٌ ثٖضَػ خٌنيج ؼم٩ٌجً. ةٽز نٙٲ ثٖضٱصـٍ ز، ثِْض ةٽز ثٖضٱصـٍ ٌثِْض  ثٖض٭ٽٵز 

ةٽز ثٖض٭ٽٵز أٌ ثٖضٵٌّور ٰيٍ ثټصٍّ شص١ٽذ من ثٖضدفٍط ثلصٌجً إؼجخز من  أّمج ثِْض

ًثس م ٨ٍز من ثټمٌج ٍثٰٶ( أٌ ٨ّور إؼجخجس أٌ لٌجً من مؽم عپ: )ن٩م( أٌ )َض(، )م

ٍثٰٶ(.  )٬ري م

                                                           
، إشراف/دليو فضيل، دراسات في المنهجية"، بعض تقنيات البحث وكتابة الّتقريرزلي الّدين سلتار: " (1)

 .@;ديوان ادلطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، ص
طرق البحث العلمي والتحليل اإلحصائي في عبد احلفيظ، مصطفى حسني باىي: " مدإخالص زل (2)

 ?;8، ص9009، مركز الكتاب للنشر، القاىرة، مصر، 9"، طالمجاالت التربوية والنفسية والرياضية
 .;;9موريس أصلرس، مرجع سبق ذكره، ص (3)
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ٍثٰٶ  ػ ثٔضؼجخجس من ثټصأًٌو ثٖض١ٽٶ إٗض ثټنّٱٍ ثٖض١ٽٶ، معپ: )م ًّ ٌٴو شصو

ٍثٰٶ(، )مفجًو(، )م٩جًٛ(، )م٩جًٛ خّٕور(.  خّٕور(، )م

٢( ٌٴو شٹٍن ٴٌجِجً، )٩ٌٜٲ(، )٩ٌٜٲ  معپ: )ؼٌو ؼوث(، )ؼٌو(، )مصٍِ

ًثس ٍض ٔٹپؼوث(، أٌ ٴ ٌمج  : )هثبمج(و شٹٍن ثټمٌج ًث(، )أخوث(  )٬جټدج(، )أـٌجنج(، )نجه

 إٗض ىټٺ.

ٍٿ ٰجټّؤثٻ ثٖض٭ٽٶ ىٍ ٨دجًر ٨ن ِؤثٻ ًٱٌٛ ٨٘ض ثٖضدفٍط أن  ٨ٌ٘ض ثټ٩م

 ّٚ ٌٌٰمج ًم ٍټز ثٖضٵّومز،  ٍثح من خني ٨وه م٩نّي من ثٔضؼجخجس ثٖضٵد ٍٿ خجلصٌجً ؼ ًٵ

َثٿ ٨٘ض ز ٰيٍ ٨دجًر ٨ن: أِةٽز َض شٱٌٛ أّي إټ ةٽز ثٖضٱصـٍ  ثٖضدفٍط ٍض ٌ٘ج٬ز ثِْض

ةٽز خأي ٠ًٌٵز ٰيٍ ًصٌق (1)إؼجخصيج ٌىٍ شّمق ټٽمدفٍط خأن ًؽٌذ ٨ن ثِْض  .

ٌٽز ټٽصيٌةز  ًأًً، ٸمج ٴو ًّصموٿ ىيث ثټن٧ٍ ٸٍِ ټٽمدفٍط ـًٌز أٸرب ٍض ثټص٩دري ٨ن 

ٍثټٌز ةٽز ثٖض ٍخز شٹمٌم (2)إٗض ثِْض ةٽز ًؤّهي إٗض ٩٘ ٌثِصموثٿ ىيث ثټن٧ٍ من ثِْض  .

ًن ٌمٵج ٌىٍ: ثٔضؼجخجس  ٍثيل،  صيج ٌٰمج خ٩و، ټيټٺ ًٽؽأ ثټدجـعٍن إٗض ثِصموثٿ ثټن٧ٍ ثٖض

ةٽز ثټصٍّ شفصٍي ٨٘ض  ٌىٍ "شٽٺ ثِْض ز،  ز أٌ ثٖض٭ٽٵز ثٖضٱصـٍ ةٽز نٙٲ ثٖضٱصـٍ ثِْض

ٌثِضلٌ مٱصٍؿ"  ، معپ:(3)ّٔٵني أـوىمج م٭ٽٶ 

ٱٌ ٨ٽٌيج؟ - ّّ پ ثټ ّٝ ًز ثټصٍّ شٱ ٍّ  مج ىٍ رشٸز ثټم١ٍٟ ثټؽ

َثبًٌز ٍنٌّز  ثټٵ١ًٌز   ثټرّتٸٌز   ثټؽ  أىٸٌىج:..............      ألٌَ  ثټص
 
ةٽز: -3-3  ٌ٘ج٬ز ثِْض

٨٘ض ثټدجـغ أٌ ثټ١جټذ أن ًألي خ٩ني ثَض٨صدجً ؼمٽز من ثْضمًٍ ٨نو ٌ٘ج٬صً 

ةٽز  صمجًرِْض  (4)ًمٹن إًؽجٍىج ٌٰمج ًيل: ثَِض

  ٌٍَخٽ٭ز شصنجِذ م٪ مّص ٌمفّوهر  ٌثٜفز،  صمجًر  ًؽذ أن شٹٍن أِةٽز ثَِض

ٍظني.ثٖض  دف

  ٌثټصٍ ٴو ٌق ثټص٩دريثس أٌ ثٖضٱجىٌم أٌ ثٖض١ٙٽفجس ثټ٭جمٝز  ٌشٍٜ ًؽذ ش٩ًٌٲ 

ٍظني.  شفصمپ أٸعٌ من شٱّري ټٽمدف

                                                           
 .<;9-;;9ادلرجع نفسو، ص (1)
 .>89سابق، ص زلمد عبد الفتاح الصرييف، مرجع (2)
 .<89ادلرجع نفسو، ص (3)
 .@= ?=زلمد عبيدات وآخرون، مرجع سابق، ص ص (4)
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  َض من ـٌغ ثټ١ٍّٻ؛ ُٰض ًؽذ أن ًٹٍن ٠ًٍُض ٴو ؤثٻ مٵد ّّ ًؽذ أن ًٹٍن ثټ

.ٌ١ ّّ ؤثٻ ثټ ّّ ٨ٌجهر َض ًٱٍٳ ٠ٍٻ ثټ  ًّٝٽپ ثٖضدفٍط، 

 ةٽز ثټصٍ شصّٝمن ثلص ًثس ثٖضمٹنز ٍض ـجټز ثِْض ق ؼمٌ٪ ثَضلصٌج ًثس، ًؽذ ٌٜ ٌج

 ٪ ج ټٍٜ ٌشٌٷ ثٖضؽجٻ مٱصـٍ ًثس ثٖضيّمز،  ټٕضؼجخز أٌ ٨٘ض ثْضٴپ ثټرّتٸٌَ ٨٘ض ثټمٌج

ًثس ألٌَ.  ثلصٌج

  يٽز ثټصٍّ َض شفصجػ إٗض شٱٹري ٨مٌٶ من ثٖضدفٍط، أٌ شص١ٽّذ ّّ ةٽز ثټ ثټدوء خجِْض

ػ ًّ ٌثؼ٪...، ظّم ثټصو ٌظجبٶ أٌ مٽٱجس أٌ م ٌّؼ٧ٍ إٗض  ٩دز  ثټ ّٙ ةٽز ثټ نفٍ ثِْض

ٍخز )أٌ ث٨صمجه ٠ًٌٵز هټٱجي(.  ٰجْضٸعٌ ٩٘

  ٌةٽز ثټمج٘ز أ ةٽز ثټ٩جّمز إٗض ثِْض ػ من ثِْض ًّ ًؽذ ث٨صمجه ثټصّّٽّپ أٌ ثټصو

مٌٙز. ّٕ  ثټ

  ةٽز ٪ ثِْض ٌشؽنّذ ٌٜ ٌثـور،  ؤثٻ ٩ًجټؾ ٴٌٝز أٌ ٤جىٌر  ّّ ًؽذ أن ًٹٍن ثټ

.٧ٍ ٳ ْضٸعٌ من مٕٹٽز أٌ مٍٜ ٌّ  ثټصٍّ شص١

  ٌشٌدج ٌإىث ٸجنض ةٽز ش ٌشٌذ ثِْض ٨ٍجس ٨ٌٌٰز، ٌٰؽذ ش صمجًر ش٭١ٍ ٨ّور مٍٜ ثَِض

ٌىټٺ ـصّى َض ًصٕصّض ىىن ثٖضدفٍط ٨نو ثٔضؼجخز. ٨ٍجس،   شّٽّٽٌج شد٩ًج ټٽمٍٜ
 

صمجًر:  -3-4  ثلصدجً ثَِض

خ٩و ثنصيجء ثټدجـغ من إ٨وثه ثِصمجًر خفعً، ٨ٽًٌ ثټٵٌجٿ خصفٹٌميج من ٴدپ 

ٌّٯ ٨٘ض مفٹمني لربثء، ظّم ثلصدجًىج مٌوث ٌىټٺ ټٽص٩ نٌج ٨٘ض ٨ٌّنز من مؽصم٪ ثټدفغ، 

ٌٸيټٺ شفوًو  ٌثٖضٝمٍن ټصفٵٌٶ أىوثٯ ثټدفغ،  موَ منجِدصيج من ـٌغ ثټٌٙج٬ز 

ٌأًٝج شفوًو هًؼز  ٍظني أٿ َض،  ًثس منجِدز ټٽمّصٍَ ثټعّٵجٍض ټٽمدف مج إىث ٸجنض ثټ٩دج

ٌثټَمن ثټّيي ًّص٭ٌٴً ثٖضدفٍط ٍض ثٔضؼجخز  ةٽز، ثِصؽجخصيم ټُضِصمجًر،  ٨٘ض ثِْض

ٵج. نأشٍ ٨٘ض ثټصٱٌٙپ ٍض ثْضمٌ َـض ٌِ 
 

صمجًر ٍض ٔٹٽيج ثټنّيجبٍ: -3-5  إ٨وثه ثَِض

ًؽذ أن ٩ًصنٍ ثټدجـغ ٍض ىيو ثٖضٌـٽز خئ٨وثه ثِصمجًشً خ١ًٌٵز شعري 

ٌٌٰمج ًيل ٨وهث من  ٌشفّٱَىم ٨٘ض ثٔضؼجخز، ٸمج شو٩ٰيم ټٽص٩جٌن م٩ً،  ٍظني  ثٖضدف

ٌث٨جشيج ٨نو  ٍثس ثټصٍ ًؽذ م صمجًر، ثټم١  إ٨وثه ثَِض

 (1)ٌىٍ:

                                                           
 .:>8 9>8إخالص زلمد عبد احلفيظ، مصطفى حسني باىي، مرجع سابق، ص ص (1)
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 .ٍث ٌن٧ٍ ثټًٍٳ ؼٌّوث أٌ ممصج  أن ًٹٍن ـؽميج منجِدج، 

 .ٌثءشيج ٌثـو ٰٵ٢، ـصى شّيپ ٴ  أن شٹٍن ثټ١دج٨ز ٨٘ض ٌؼً 

 .ةٽز أًٴجمج مصّٽّٽز  ًؽذ إ١٨جء ثِْض

  ،صمجًر ٘ٱفز لج٘ز خجټدٌجنجس ثټٕمٌٙز ټٽمدفٍط أن شصّٝمن ثَِض

ثٔضؼجخز خٕٹپ ِٽٌم  ٌش٩ٽٌمجس ثټص١دٌٶ ـصى ًصمٹن ثٖضدفٍط من

ةٽز ثٖضمصٽٱز.  ٨٘ض ثِْض

 .ًٌمٹجن ٸجٯ أمجٿ ٸّپ ِؤثٻ ټٕضؼجخز ٨ٽ ٚ ّٙ  ًؽذ أن ًم

 .ٌثِز إىث ٸجنض شصأټٲ من ٨ّور ٘ٱفجس  أن شٹٍن ٍض ٔٹپ ٸ

صمجًر: -4 نجس ثَِض ٍّ َثء أٌ مٹ  أؼ

صمجًر ٍض ٔٹٽيج ثټنيجبٍ ٨٘ض  َأًنشفصٍَ ثَِض  (1)ىجمني، ىمج: ؼ

 ثٖضٵّومز: -4-1

ٍه خ صمجًر ثټيي ًيوٯ إٗض شٕؽٌ٪ ٌثٖضٵٙ َء من ثَِض جٖضٵّومز ىنج: "ىټٺ ثټؽ

ثٖضدفٍط ٨٘ض ثٖضٕجًٸز ٍض مرش٧ٌ ثټدفغ، ٸمج أنّيج ش١٩ٍ ټُضِصمجًر ٘ٱز 

ٌِّمٌز" ٨ٌجهر مج شٕصمپ ثٖضٵّومز ٨٘ض ثټدٌجنجس ثټصجټٌز:(2)ثټ  ، 

 .ثټيٌةز أٌ ثټٕمٚ، أٌ ثټؽيز ثټٵجبمز خجټدفغ 

 .ٍثن  ثټ٩ن

 ٌق ٘ٱز ثټٵجبم خجټد ٌثٖضرشٯ ....شٍٜ  فغ 

 )....صجى صمجًر )٨ًََي/ ثټٌّو)ر(/ ثِْض  ٘ٱز ثټٕمٚ ثٖضٍؼً إټًٌ ثَِض

 .ةٽز ٍظني ټصفمٌّيم ټٕضؼجخز ٨٘ض ثِْض ٍثَٰ ټٽمدف  إًؽجه خ٩ٞ ثټف

 .ٍظني ٍمجس ثټصٍ ٌِفصجػ إټٌيج ثټدجـغ من ثٖضدف  ن٧ٍ ثٖض٩ٽ

 .ةٽز ثٖضمصٽٱز ٍظني ٨٘ض ثِْض ٌق ٠ًٌٵز إؼجخز ثٖضدف  شٍٜ

 صمجًر. ثټرتٸٌَ ٨٘ض رسًز ٍمجس ثټصٍ شصٝمنّيج ثَِض  ٨ٌٽمٌز ثٖض٩ٽ

  ٍه ٨٘ض ثټدفغ ٍض ـجټز ثټرصثـز ٌق موَ ثټٱجبور ثټصٍ ِص٩ شٍٜ

٨ٌٍز.   ٌثٖضٍٜ

                                                           
 .8:9 @88أنظر: زلمد عبد الفتاح الصرييف، مرجع سابق، ص ص (1)
 .@88ادلرجع نفسو، ص (2)
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  َء من ٌألي ؼ ٍظني ٨٘ض إ٨ٍجؼيم،  ٌشٵوًٌ ټٽمدف ًثس ٔٹٌ  ٸصجخز ٨دج

صمجًر.  ٌٴصيم ټٕضؼجخز ٨٘ض أِةٽز ثَِض
 

ٍظني: -4-2 مٌٙز ټٽمدف ّٕ  ثټدٌجنجس ثټ

جًر پ شمٌٙٚ ٘ٱفز لج٘ز، شّٝم ثټدٌجنجس  ٸمج ِدٵض ثٔٔض ّٝ إټًٌ ًٱ

ٌٍ ٍظني، معپ: ثټّن، ثټؽنْ، ثٖضّصٍَ ثټص٩ٽٌمٍ،  -ثټٕمٌٙز أٌ ثټٍِّ مينٌز ټٽمدف

ٌثه  ثټفجټز ثَضؼصمج٨ٌز، ثْضؼٌ، ن٧ٍ ثټّٹن، مٹجن ثٔضٴجمز، ٠د٩ٌز ثټ٤ٌٍٱز، ٨وه ثْضٰ

ٍټيم، ثټمربر ٍض ثټ٩مپ، ن٧ٍ ثټصٹًٍن.....إټن.  ثټيًّن ٩ً
 

4-3-  ٌ صمجًر:ٰٵ  ثس ثَِض

صمجًر ثٖضمصٽٱز ثټصٍ ش٩رّب أٌ شٵٌْ مؤرشثس  َء أِةٽز ثَِض ًٌٕمپ ىيث ثټؽ

ٌىنج ًمٹن ث٨صدجً ثټٱٌٌٜجس خمعجخز مفجًٌ ٸربَ ټُضِصمجًر،  ثټٱٌٌٜجس ثٖضمصٽٱز، 

ٌىټٺ  ٍثبيج،  ةٽز ثټمج٘ز خٹپ مؤرّش من مؤرّشثشيج شفض ټ ًثػ ثِْض ٍٿ ثټدجـغ خئه ًٌٵ

ٌمص ٌشٌدج من١ٵٌج  ٌخني خرتشٌديج ش ةٽز  ٍثٍن خني ٨وه ثِْض ٌث٨ى ًٌٰ ثټص ّٽُّض، ً

ٌىټٺ خجِصموثٿ أِٽٍح أنٌٶ م٪ رضًٌر شٵوًم ثټص٩ٽٌمجس ثټصٍ  ٍخز،  ٍمجس ثٖض١ٽ ثٖض٩ٽ

ٌخأٴپ ؼيو... ٌهٌن إًىجٳ  ٍټز،   شّج٨و ثٖضدفٍط ٨٘ض ثٔضؼجخز خّي

صمجًر ثټؽٌّور: -5  ِمجس ثَِض

صمجًر ثټؽٌّور ٍض ثټن ٌخٍ" أىّم ِمجس ثَِض  (1)ٵجٟ ثټصجټٌز:ًٍؼَ "٨يل ٬

  صمجًر ٨٘ض أِةٽز ش٭١ٍّ ثټدٌجنجس ثټصٍ ًصّم ثټدفغ أن شفصٍي ثَِض

 ٨نيج هٌن ٬ريىج.

  ٨ٍجس شؽنّذ ثټدٌجنجس ثټصٍ َض شصٱٶ م٪ أىوثٯ ثټدفغ أٌ ثٖضٍٜ

 ثټؽجندٌز.

 .ٍخز  شأمني ثټفٍٙٻ ٨٘ض أٸرب ٸم ممٹن من ثټدٌجنجس ثٖض١ٽ

 ٍظ ٌشٵوًميج خٽ٭ز ًٱيميج ثٖضدف ٌثټدّج٠ز،  ؽجٍ   ٍن.ثًٔض

 .ٍظني  أن شصّٝمن أِةٽز شّصيوٯ ثټصأٸو من ٘فز إؼجخجس ثٖضدف

 .ټز ٍّ  أن َض شفصجػ أِةٽصيج ٔضؼجخجس م١

                                                           
"، دار فائز للطباعة والنشر والتوزيع، منشورات جية في كتابة الرسائل الجامعيةأبجديات المنهعلي غريب: "(1)

 .@88، ص@900سلرب علم اجتماع االتصال، قسنطينة، اجلزائر، 
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 .ٌٗمن ثټ٩جٿ إٗض ثټمج ػ أِةٽصيج من ثټّيپ إٗض ثټ٩ٙذ  ًّ  أن شصو

 .فجبٌز ةٽز ثًٔض  ثَضخص٩جه ٨ن ثِْض

 .ٌشفٽٌٽيج ٍټز ٨مٽٌز شدًٍذ ثټدٌجنجس   ِي
 

 ٌ صمجًر   أِةٽز ٸپ مفًٍ.ثټصصجخ٪ ثٖضن١ٵٍ ٖضفجًٌ ثَِض

ةٽز  ٍٿ ٨٘ض شٍؼًٌ ثَِض صمجًر ًٵ ٌخمج ثن ثَِض ًٌٌٝٲ ٨عمجن ـّن ٨عمجن "

ةٽز،   ٍخز خ٭ٌٛ ؼم٪ ثټدٌجنجس ٰمن ثټرضًٌي ثَض٨صنجء خٹپ مج ًص٩ٽٶ خييو ثِْض ثٖضٹص

ةٽز إٗض  ٌث٨ٍ ثټدجـغ شٙنٌٲ ثِْض ةٽز ثټيوٯ ثٖضٌؼٍ منيج َضخو أن ً ټٹٍ شفٵٶ ثِْض

٨ٍز شص٩ٽٶ خمؽ ٨ٍجس ٸپ مؽم ٌثػ مؽم ٌث٨جر ثٔضل ...، م جٻ م٩ني شمجٌٔج م٪ ثټٱٌٌٛ

ؽم منجِذ  ٌثټٕٹيل ټٓضِةٽز، خجِصموثٿ ن٧ٍ منجِذ من ثټًٍٳ ـٌ ثټ١دج٨ٍ 

 (1)ټُضِصمجًر، م٪ ثَض٨صنجء خجټ١دج٨ز خفٌغ َض شفصٍي ٨٘ض أل١جء م١د٩ٌز.
 

صمجًر: -6 ٌظدجس ثَِض  ثلصدجً ٘وٳ 

صمجًر:  -6-1  ثلصدجً ٘وٳ ثَِض

صمجًر م ٽٍٷ أٌ ثَضشؽجو ثټيّي ًٵٙو خٙوٳ ثَِض ّّ ٌصيج ټٵٌجُ ثټ وَ ُ٘ـض

٪ ثَضلصدجً من  ّ٘ممض ْضؼٽً؛ أي أّن ثَضلصدجً ًٹٍن ٘جهٴج إىث ٸجن ًٵٌْ مج ٌٜ

َض ٔٺ من شفٵٌٶ ثټعدجس ْضنًّ ٴو  أؼٽً، ٌإن شفٵٌٶ ٘وٳ أهثر ثټٵٌجُ أٸعٌ أىمٌز 

ٌټٹنيج ٬ري ٘جهٴز"  .(2)شٹٍن أهثر ثټٵٌجُ أٌ ثَضلصدجً ظجخصز، 

ٌّٯ ٨٘ض ٰجټدجـغ  صمجًر خيوٯ ثټص٩ ٍٿ خصٙمٌم ثَِض ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز ًٵ ٍض ثټ٩ٽ

ٍء إٗض  ٌىٍ مج ًّصو٨ٍ ثټّٽؽ ٌشفٵٌٶ ثټيوٯ من خنجبيج،  ًشيج ٨٘ض خٽ٫ٍ  موَ ٴو

 ـّجح م٩جمپ ٘وٴيج.

صمجًر.            ًٱرتٛ أن:               ـٌغ "ٳ": ىٍ ثٖضٵٌجُ أٌ ثَِض

 

 ٖضٱٌهثس ثټ٩ٌّنز.  ٌ"ك": ىٍ ثټمٙجبٚ ثټفٵٌٵٌز             

                                                           
، ?@@8، منشورات الشهاب، باتنة، "المنهجية في كتابة البحوث والرسائل الجامعيةعثمان حسن عثمان: "(1)
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، مكتبة ومطبعة اإلشعاع 8"، طأسس ومبادئ البحث العلمي"فت علي خفاجة: مر ، فاطمة عوض صابر (2)
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صمجًر )ٳ( ٌِن٩ٹْ خجټرّضًٌر ٨٘ض ٨مٽٌز  ٌخجټصجيل أي ل١أ ًٍٕح ثَِض

صمجًر ًٍ٘ر ٬ري ـٵٌٵٌز ٨ن لٙجبٚ مٱٌهثس ثټ٩ٌنز، ٌٍض  ثټٵٌجُ، ٰص٩ٹْ ثَِض

ٗض ٸجټصّجيل: ٌٴ٧ٍ ل١أ شٙدق ثٖض٩جهټز ثٌْض  ـجټز 

 ثٖضٵٌجُ. ثْضل١جء ثټصٍ ًمٹن أن شٍٕح                            ـٌغ أ:  

 

ٍثه م٩جمپ  أ(ٌٸّٽمج ٴٽض ٴٌمز ) ٌخجټصجيل  صمجًر(،  ٍثهس هٴز ثٖضٵٌجُ )ثَِض ٸٽمج 

صمجًر.  ٘وٳ ثَِض

ٍث٧ ثټٙوٳ:   ** أن

ٍث٧ من ثټٙوٳ منيج، ثټ٥جىٌي، ٘وٳ ثٖضٝمٍن، ثټٙوٳ  ىنجٷ ٨ور أن

ٌټٹن ٨جهر مج  وٳ ثَضشّجٳ ثټوثليل؛  ثټصندؤي، ثټٙوٳ ثټصُضٍمٍ، ثټ٩جميل، ثټصمجًَ، ٌ٘

٨ٍني ميّمني ىمج:  ًصمّ  ٌثټٙوٳ ثټ٥ّجىٌيثټرتٸٌَ ٨٘ض ن  :٘وٳ ثٖضفصٍَ 

 :أ/ ٘وٳ ثٖضفصٍَ )ثٖضٝمٍن أٌ ثټّوثليل(

ٍهر ٍض ثَضلصدجً أٌ أهثر ثټٵٌجُ ٍض  ٍه ثٖضٍؼ ًٕري إٗض ثٖضوَ ثټّيي شدٽ٭ً ثټدن

پ ټٹٍ ًصّٝمنً ثَضلصدجً، ٰد٩و ثَضنصيجء من  ثلصريشمعٌپ ثٖضفصٍَ ثټّيي  ٍض ثْ٘ض

صمجًر( ٩ًٌٛ ثټدجـغ مفجًٌىج ٨٘ض ثټمربثء أٌ ثٖضفّٹمني؛  شٙمٌم أهثر ثَضلصدجً)ثَِض

ٌٰٵج ْضىمٌّصيج ٍض ثٖضّجىمز ٍض ثټ٩جمپ أٌ ثٖضفًٍ  ةٽز  ٌشٌذ ثِْض ټًَجهر ثَض٠مةنجن ٨٘ض ش

ًثس أٌ ش٩وًپ ٌ٘ج٬ز  ٌخ٩وىج ًّٙفق ثټدجـغ خ٩ٞ ثٖضفجًٌ أٌ ثټ٩دج ٌثه ٴٌجًِ،  ثٖض

ٌفيج.  ةٽز ټصٍٜ  خ٩ٞ ثِْض

 : جىٌي )ثټصؽًٌدٍ أٌ ثټمجًؼٍ(ح/ثټٙوٳ ثټ٥

ًشً ثټ٥ّجىًٌز، ْضّن ثِمً ًص٩ٽٶ  ًٵٙو خً أّن ثَضلصدجً ًدوٌ ٘جهٴج ٍض ٍ٘

ٌىٍ أن ًفّذ ثټدجـغ هًؼز ثټ٩ُضٴز خني ٨ٌّنز من  ٌثه ٴٌجِيج،  خجټ٤ٌٍٱز ثٖض

ٍث ٨ٽٌيج من  ٽ ّٙ ٌهًؼجشيم ثټصٍّ شف ٍظني ٠دّٶ ٨ٽٌيم ثَضلصدجً أٌ أهثر ثټدفغ  ثٖضدف

ٌ ًٌٰ هًؼز ٨جټٌز من ثټٙوٳ، ٰئىث ٸجن مٙوً لجًؼٍ مّص ّٰ ٵپ ٨ن ثْضهثر، ًصٍ

ٌهًؼجس ثٖضفٺ ثټمجًؼٍ ثٖضّصٵپ ٨جټٌج ٸجن  ًشدجٟ خني نصجبؾ ثَضلصدجً  م٩جمپ ثَض

 . (1)ثَضلصدجً ٘جهٴج

ًر (trustees validity)٘وٳ ثٖضفّٹمني  ٌىنجٷ أًٝج صمج ٌىٍ ٨ٌٛ ثَِض  :

ٌثټمربثء، ـٌغ ١ًٌؿ ٨ٽ ٨ٍز من ثٖضمصٙني  ًثبيم ٨٘ض مؽم ٌيم ثټدجـغ أِةٽز ٔضخوثء آ
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صمجًر، إىث ٸجنض ٘جهٴز ٔٹُض )ثټٙوٳ ثټ٥جىٌي(  خرصثـز ـٍٻ أِةٽز ثَِض

ٌر  ٍثنذ ثټ٥جى ًشيج ٨٘ض ش٭١ٌز ؼمٌ٪ ؼ ٌموَ ٴو  ،) ٍنج )٘وٳ ثٖضفصٍَ ٌمٝم

ز، ًٌٱٝپ ًٹٍن ٨وه ثټمربثء ثٖضفٹمني ٌٰهًج ) ٌىټٺ 7أٌ 5أٌ 3ثٖضوًٌِ ...ثټن(، 

ٍٴ٧ٍ ٍض ثـصمج ًثء ثٖضفٹمني ٍض أِةٽز م٩ٌّنز. شٱجهًج ٍض ثټ  ٻ شّجٌي أ

/ثټٙوٳ  ًٌصم ـّجح م٩جمپ ٴٌمز ثټٙوٳ ثټوثليل أِجِج )٘وٳ ثٖضفصٍَ

ةٽز ىٍ:  ٌىيو ثِْض  ثټ٥جىٌي( 

ًثس ثٖضٕٹِّٽز ټُضِصمجًر -1 ةٽز  خ٭ٌٛ ثټصأّٸو من ـّن ٌ٘ج٬ز ثټ٩دج ًصّم ٠ٌؿ ثِْض

 ثټصّجټٌز ٨٘ض ثٖضفٹمني:

ٍمز؟   ن ٌمٱي ٌثٜفز   ٩م              َض** ىپ ثټٌٙج٬ز 

ٌىپ ىنجٷ أي ٬مٍٛ ٍض ثټٌٙج٬ز  ن٩م               َض   ** 

ٍمز؟  ن٩م                 َض ٌمٱي ٌثٜفز  ٌىپ ش٩ٽٌمجس ثٔضؼجخز   ** 

ٍٿ ثټدجـغ  -2 ٌثټٙوٳ ثټ٥جىٌي ټُضِصمجًر، ًٵ صى ًصّم ثټصأٸو من ٘وٳ ثٖضفصٍَ  ـٌ

ؤثټني ثټصّجټٌني: ّّ  خ١ٌؿ ثټ

ةٽز ټيج  ز؟  ** ىپ ثِْض  ٨ُضٴز خجټ٥جىٌر ثٖضوًٌِ

 ن٩م                         َض               

ةٽز ش٭١ٍّ ثټ٥جىٌر مفپ ثټٵٌجُ خجټٹجمپ؟   ** ىپ ثِْض

 ن٩م                         َض     

صمجًر: -6-2  ثلصدجً ظدجس ثَِض

ٌثشّجٴً ٌٰمج ًٵًٌّ من Reliabilityًٵٙو خعدجس ثٖضٵٌجُ ) ("هٴصً 

ٍمج ٌثشّجٳ م٩ٽ ٌثشؽجىجس ثٖضّصٵيص، ًٌمٹن ثټصفٵٶ من ظدجس  س ٨ن ِٽٍٷ 

ٌثً ش١دٌٶ ثٖضٵٌجُ نٱًّ ٨٘ض نٱْ ٨وه ثٖضّصٵيص منيم؛  ثٖضٵٌجُ من لُضٻ شٹ

ـٌغ أّن ىيث ثټصًٍٍّ٪ ثٖضصٹًٌ ٥ًيٌ موَ لٽٍ إؼجخجس ثٖضّصٵيص منيم من شأظري 

ٌثً نصجبؾ ثٖضٵٌجُ" ٍثبٌز خمج ٩ًنٍ ثِصٵ ٌىنجٷ ثټ٩وًو م(1)ثټ٩ٕ ًثس ًمٹن ، ن ثَضلصدج

٨ٍج:  ٌمن أٸعٌىج ٌٔ ًر )ثْضهثر(  صمج  ثِصموثٿ أي منيمج ٖض٩ٌٰز هًؼز ظدجس نصجبؾ ثَِض

ٌندجك أټٱج. -  ثلصدجً ٸٌ

ٍهً. -  ثلصدجً ٌ٘ٮ ٸ
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 ثلصدجً ًًصٕجًهٍِن. -
 

ق ىټٺ ٌٰمج ًيل:   نٍٜ ٌندجك أټٱج ٌِ ًثِز ثلصدجً ٸٌ نصنجٌٻ ٍض ىيو ثټّو ٌِ 

 ٌندجك أټٱج ـّجح م٩جمپ ظدجس  إنّ (: Cronbachs Alpha) ثلصدجً ٸٌ

ٌندجك أټٱج  صمجًر ٸٌ ًشدجٟ  خني ثَِض ٢ م٩جمُضس ثَض ٨دجًر ٨ن م٩جهټز ش٩صمو ٨٘ض مصٍِ

( َضلصدجً ظدجس أٌ Coefficient Alphaمٱٌهثس ثٖضٵٌجُ أ٠ٽٶ ٨ٽٌيج م٩جمپ أټٱج )

صمجًر،  ٌثس ثَِض ٌثشّجٴً ثټّوثليل؛ أي ٖض٩ٌٰز ظدجس ٰٵ صمجًر(  شؽجنْ ثٖضٵٌجُ )ثَِض

ٌثَضشّجٳ  أٌ )0.7(ىث ٸجن ىيث ثٖض٩جمپ ًّجٌي ـٌغ إ ٍر ثټعدجس  أٸعٌ هّٻ ىټٺ ٨٘ض ٴ

ٌىنجٷ ٠ًٌٵصني ټص١دٌٶ ىيث ثَضلصدجً إمج ٠ًٌٵز  ثټّوثليل ټُضِصمجًر ثٖضّصمومز، 

ٍنز ٍث  .(1)إ٨جهر ثَضلصدجً أٌ ثټعٵز ٨ن ٠ًٌٶ ظدجس نصجبؾ ثټنّمجىػ ثٖضص

صمجًر ٨٘ض ٌىنج ًص (:Test Retestأ/٠ًٌٵز إ٨جهر ثَضلصدجً ) ّم إ٨جهر شًٍٍ٪ ثَِض

َض  شني مصصجټٌصني خ٩و مّور ًٹٍن ثټٱجًٳ خٌنيمج َض ًٵپ ٨ن أِد٧ٍ  ٌّ ٍظني م نٱْ ثٖضدف

ًًَو ٨ن ٔيٌ، ـٌغ ًٹٍن ثټص١ّدٌٶ شفض ثټ٥ٌٌٯ نٱّيج خٵوً ثٔضمٹجن، ظّم ًفّذ 

ٌىٍ ًّصمٌػ من إًؽجه ٨ُضٴز  شٍ ثټص١دٌٶ،  ٌّ ًشدجٟ ثټعدجس خني نصجبؾ م م٩جمپ ث

ًشد ٌثّټوًؼجس ثټصٍّ ثَض ٗض  ر ثٌْض ٌّ ٌثه ٍض ثٖض جٟ خني ثټّوًؼجس ثټصٍّ ـٙپ ٨ٽٌيج ثْضٰ

ٍث ٨ٽٌيج ٍض ثٖضٌر ثټعجنٌز ١ًٌٽٶ ٨٘ض ثټنصٌؽز ثټصٍ نفٙپ ٨ٽٌيج م١ٙٽق  شفٙٽ

ٌأىميج     "م٩جمپ ثټعدجس" ٌ ًرتثٌؿ خني  ًثس  ٌىنجٷ ثټ٩وًو من ثَضلصدج  ،

َبز ثټصٙٱٌز ٠ًٌٌٵز إ٨جهر ثَضلصدجً.. (2).  "٠ًٌٵز ثټصؽ
. 

 ( خجِصموثٿ ثٖض٩جهټز ثټصّجټٌز:rٌىنج ًصّم ـّجح م٩جمپ ثټعدجس )

 
 

  

                                                           
 .;;8  8;8ادلرجع نفسو، ص ص (1)
، مؤّسسة الوراق، األردن، 8ط "،ي إلعداد الرسائل الجامعيةأسس البحث العلممروان عبد اجمليد إبراىيم: " (2)

 .9;، ص9000
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 ـٌغ أّن:

 

 

 

 

 

 

 (1)ٰئىث ٸجنض ٴٌم م٩جمپ ثټعّدجس:

 م٩جمپ ظدجس ٩ٌٜٲ               0.2أٴپ من 

 م٩جمپ ظدجس مٵدٍٻ.              0.3ثٴپ من 

٢.             0.5أٴپ من   م٩جمپ ظدجس مصٍِ

 م٩جمپ ظدجس منجِذ.             0.7ثٴپ من 

 ٰأٸعٌ             م٩جمپ ظدجس ٨جيل. 0.7من

 

صمجًر: -9 ٨ٌٌٍح ثَِض َثًج   م

ًر ٸمج أنيج َض شمٽٍ من ثټ٩ٌٍح            صمج َثًج ثټصٍ شمٌَ ثَِض ىنجٷ ثټٹعري من ثٖض

صيٸٌ أىميج: ٌِ(2) 

صمجًر: -7-1 َثًج ثَِض  م

ٌثه ثټدفغ ًن - صمجًر إىث ٸجن أٰ رشٌن ٍض أمجٸن مصٱٌٴز ٩ًٌٙذ ًّصٱجه خجَِض

ثَضشٙجٻ خيم ٔمٌٙج، ٌٍض ىيو ثټفجټز ًّص١ٌ٪ ثټدجـغ ټن ًٌِپ إټٌيم 

ٌنٍ، ٌٰفٙپ ٨٘ض ثټدٌجنجس  صمجًر خ١ًٌٶ ثټربًو ثټ٩جهي أٌ ثَضټٹرت ثَِض

ٍخز خأٴپ ؼيو ٌٍض أٴرص ؼيو ممٹن.  ثٖض١ٽ

ٌ شص - ٌثبو أٌ ٧ٌٍمٌَ خٵٽز ثټصٹجټٌٲ   ثټؽيو لج٘ز إىث نرش ٨٘ض ٘ٱفجس ثټؽ

صى ٍض ـجټز إًِجټً خجټربًو ٰجن ىټٺ َض ًٹٽٲ ٸعريث إىث مج  ٌثه، ـٌ ٨٘ض ثْضٰ

جبپ ؼم٪ ثټدٌجنجس.  ٴًٍن خ٭ريو من ٌِ

                                                           
 .;;8زلمد عبد الفتاح الصرييف، ادلرجع الّسابق، ص  (1)

 (2).?<8، ص?900، اإلسكندرية، مصر، ادلكتب اجلامعي احلديث، "البحث االجتماعي :"زلمد سيد فهمي 9
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ةٽز  - ٌثه ثټدفغ ٌٰ٘ز ٸجٌٰز ټٕضؼجخز ٨٘ض ثِْض صمجًر ثټربًوًز ْضٰ ش١٩ٍ ثَِض

ٍٴض  ٌث خ ٌنيج منجِدز ټيم هٌن أن ًصٵٌو ٌٴجس ثټصٍ ًٌ  م٩ني.خوٴز، ٌٌٍض ثْض

ټفٍٙٻ ٨٘ض خٌجنجس ـّجِز أٌ مفٌؼز لج٘ز إىث ټم ًٕرتٟ شّج٨و ٨٘ض ث -

م أٌ شٱجٌ٘پ لج٘ز خٕمٌٙز ثٖضدفٍط.  ثټدجـغ ىٸٌ ثَِض

صمجًر -7-2  : (1)٨ٌٍح ثَِض

صمجًر ش٩صمو ٨٘ض ثټٵوًر ثټٽٱ٥ٌز ٰجنً َض ًٙٽق إَض إىث ٸجن  - خمج أن ثَِض

ٌثټٹصجخز. ٌثءر  ٍظني معٵٱني أٌ ٨٘ض ثْضٴپ مٽمني خجټٵ  ثٖضدف

صمجًر إىث ٸجنض ٨وه أِةٽصيج ٸدريث ْضن ىټٺ ًؤهي إٗض مٽپ َض شٙٽق ثَِض -

ةٽز. ٍظني ٌإىمجټيم ټٕضؼجخز ٨ن ثِْض  ثٖضدف

َض ًمعپ ثٖضؽصم٪ ثټٹيل  - ٌجن ًٹٍن ثټ٩جبو من ثټٙفٲ ٴٽٌُض  ٍض ٬جټذ ثْـض

 شمعٌُض ٘فٌفج.

ٍظني ٘جهٴز أٌ ٬ري  - َض ًّص١ٌ٪ ثټدجـغ ثٸصٕجٯ مج إىث ٸجنض إؼجخجس ثٖضدف

ةٽز.٘جهٴز ْضنً ٬ري ٍظني أظنجء إؼجخصيم ٨٘ض ثِْض ٍثؼو م٪ ثٖضدف   مص

ٌثؼ٩ز ْضنً  - ةٽز ثٖض ةٽز ثټٝجخ١ز أٌ ثِْض ًّص١ٌ٪ ثٖضدفٍط أن ًٹصٕٲ ثِْض

ٌىٹيث ٰئنيج َض  ةٽز ؼم٩ٌيج ٴدپ أن ًؽٌذ ٨نيج  ًمٹنً ثَض٠ُض٧ ٨٘ض ثِْض

٩ض من أؼٽً.  شفٵٶ ثټ٭ٌٛ ثټيي ٌٜ
 

ز:  لُ٘ض

ٍثس ثټّجخٵز ٔض٨و ٌخ٩و خ٩و ٴٌجٿ ثټدجـغ خجټم١ ٌشٙمٌم ثِصمجًر خفعً،  ثه 

ٙجبٌز  ٌثٔـض ًشدج٠يج خجټ١ٌٳ ثٖضنيؽٌز  ٌث ٌثټصأٸو من ثشّجٴيج  ٌثؼ٩صيج ټ٭ًٍج،  م

ٍٴز  ٍظ وٴيج ًمٹن أن ٩ًصموىج ٸأهثر م ٌصيج ٌ٘ ثټرضًًٌز، ٌٍض ـجٻ إظدجس ُ٘ـض

 ټؽم٪ ثټدٌجنجس ثٖضٌوثنٌز.

ًٌٵز ٌمج ًمٹن أن ًٙپ إټًٌ خفعً من نصجبؾ شٹٍن ٴجخٽز ټٽص٩مٌم، ْضّن ٠

ٌخجټصجيل  ٍثس ألٌَ شٹٍن ىثس مٙوثٴٌز ٨جټٌز،  ٌمج ًٽٌيج من ل١ ؼم٪ ثټدٌجنجس 

ٌخجټصجيل ثټٌٴٍ خجټدفغ  ٨ٌٍز،  ٌثَضٴرتثح من ثٖضٍٜ ثَضخص٩جه ٨ن ثټيثشٌز ٴوً ثٔضمٹجن، 

ٌثټوٴز ثټصٍ شٹجه ش٭ٌذ ٍض أ٬ٽذ  ثټ٩ٽمٍ ثَضؼصمج٨ٍ، ٌإ١٨جبً ثټٹٱجءر ثټُضٍمز 

ًثِجس ثْضٸجهًمٌز ثٖضفٽٌز.   ثټو

                                                           

.@<8 ?<8ادلرجع نفسو، ص   (1) 
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 ٴجبمز ثٖضٌؼ٪:
"٠ٌٳ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ إلُٗض مفمو ٨دو ثټفٱ٦ٌ، م١ٙٱى ـّني خجىٍ:  (1

ٌثټًٌجٌٜز" ٌثټنٱٌّز  ٙجبٍ ٍض ثٖضؽجَضس ثټرتخًٍز  ، مٌٸَ ثټٹصجح ټٽنرش، 2، ٌٟثټصفٽٌپ ثٔـض

 .2002ثټٵجىٌر، مرص، 

ٌثټصًٍٍ٪، ثټٵدز، 1، ٟ"منيؾ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ"لجټو ـجمو:  (2 ، هثً ًًفجنز ټٽ١د٪ 

َثبٌ،   .2003ثټؽ

ٌثشٍ:  (3 ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز ًٌٔو ًٍ شوًًدجس ٨٘ض منيؽٌز ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٍض ثټ٩ٽ

ٌثټنرش، 4ٌٟثٔضنّجنٌز،  ٍث٨ٌجٓ ټٽ١دج٨ز   ،2012 

ٌثهي:  (4 ٌثټٌِجبپ ٩ٌِو ِد٩ٍن، ـٱٙز ؼ ٌثس  "ثټوټٌپ ثٖضنيؽٍ ٍض إ٨وثه ثٖضيٸ

َثبٌ، ثټؽجم٩ٌز ٍض ٨ٽم ثَضؼصمج٧"  .  2012، هثً ثټٵٙدز ټٽنرش، ثټؽ

"، "ثٖضنيؽٌز ٍض ٸصجخز ثټدفٍط ٌ ثټٌِجبپ ثټؽجم٩ٌزمجن: ٨عمجن ـّن ٨ع (5

ًثس ثټٕيجح، خجشنز،   .1998منٍٕ

ٌخٍ:  (6 ، هثً ٰجبَ ټٽ١دج٨ز "أخؽوًجس ثٖضنيؽٌز ٍض ٸصجخز ثټٌِجبپ ثټؽجم٩ٌز"٨يل ٬

َثبٌ،  ًثس ممرب ٨ٽم ثؼصمج٧ ثَضشٙجٻ، ٴّن١ٌنز، ثټؽ ٌثټصًٍٍ٪، منٍٕ  .2009ٌثټنرش 

ٌمٌٰض ٨يل لٱج (7 ٌمدجها ثټدفغ ثټ٩ٽمٍؼز: ٰج٠مز ٨ٍٛ ٘جخٌ  ، 1"، ٟ"أِْ 

ٹنوًًز،  ٩ج٧ ثټٱنٌز، ثِٔض ٌم١د٩ز ثٔٔض  . 2002مٹصدز 

ٹنوًًز، ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍمفمو ٌِو ٰيمٍ: " (8 "، ثٖضٹصذ ثټؽجم٩ٍ ثټفوًغ، ثِٔض

2008. 

، 1"، ٟ"ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ، ثټوټٌپ ثټص١دٌٵٍ ټٽدجـعنيمفمو ٨دو ثټٱصجؿ ثټٙريٍض:  (9

ه ٌثبپ ټٽنرش، ٨مجن، ثًْض  .2002ن، هثً 

ٌآلٌٌن:  (10 ٌثـپ مفمو ٨دٌوثس  ٌثٖض ٍث٨و  "منيؽٌز ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ، ثټٵ

هن، 2، ٌٟثټص١دٌٵجس" ٌثټنرش، ٨مجن، ثًْض ٌثبپ ټٽ١دج٨ز   .1999، هثً 

ٌٸصجخز ثټصّٵًٌٌمفٍ ثټّوًن ممصجً: " (11 ًثِجس ٍض خ٩ٞ شٵنٌجس ثټدفغ  "، ه

٨ٍجس ثټؽجم٩ٌز، خن ٨ٹنٍن، ٍثن ثٖض١د َثبٌ،  ثٖضنيؽٌز، إرشثٯ/هټٌٍ ٌٰٝپ، هً  .2000ثټؽ

ٌثىٌم: " (12 ٌثن ٨دو ثٖضؽٌو إخ "، أِْ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٔض٨وثه ثټٌِجبپ ثټؽجم٩ٌزمٌ

هن، 1ٟ ًثٳ، ثًْض ّز ثټٍ ِّ  .2000، مؤ
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ٍٿ ثٔضنّجنٌز، شوًًدجس ٨مٽٌزمًًٍْ أنؽٌُ: " (13 "، منيؽٌز ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٍض ثټ٩ٽ

ٌثؼ٩ز/ م١ٙٱى مجيض، هثً ثټٵٙدز 2ٟ ٌم ٌآلٌٌن، إرشثٯ  ٌثٌي  ، س/خًٍٍو ٘ف

َثبٌ، ټ  .2006ٽنرش، ثټؽ
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 جبىيب  وجحليل البياهاث امليداهيت: 

 هماذج عن الجداول البسيطت

 
 خرييــال بلـــكم د.

 أستاذ حمارض )أ( بقسم علم االجتامع

 2سطوف -جامعة حممد دني دباغني

 

 ٽمٚ:م

ٌثٖضجِرت ټ١ٽدز ن٥جٿ ٻ ٿ          ٌثس ثټٽٌّجنْ  جشير ٖضيٸ إن ثٖضصٙٱق من ثټَمُضء ثِْض

ٍثس ثٖضجٌٜز، خوٌن ٔٺ ًّؽپ  ه ٍث ٍض ثټّن خممصٽٲ شمٙٙجشيم ثټيًن شمٌؼ

ٌأل١جء شنم ٨٘ض ٩ٜٲ شٹًٍن ىؤَضء  نٵجبٚ ٰجهـز ٍض ثټؽجنذ ثٖضنيؽٍ ټٽدفغ 

ٌټ٩پ من ىيو ثټنٵجبٚ ثټصٍ نفن  ٌثـٽً،  ًثس ثټدفغ ٍض ممصٽٲ م ثټ١ٽدز ـٍٻ ميج

ٍخز ثټصٍ ًٙجهٰيج ثټ١جټذ خ٩و ؼم٩ً ټٽدٌ جنجس ثٖضٌوثنٌز، خٙوه ٠ٌٴيج نؽو ثټ٩ٙ

ٌثٖضٌٸدز، أي ثټصٍ  ٙجبٌز ثټد١ٌّز منيج  ٌىٍ شص٩ٽٶ خجټدنجء ثټّٽٌم ټٽؽوثٌٻ ثٔـض

ٌشؽ٩پ ثټٵجًا ًٱيم ىټٺ  ٌش١٩ًٌ خ٩وو ثټفٵٌٵٍ  ش٩رب ٩ُٰض ٨ن خٌجنجس ِؤثٻ م٩ني 

ٌثټص٩ذ،  ٍخز شؽ٩ٽً ًٙجح خجٖضٽپ  ثټؽوٌٻ خجټٕٹپ ثټٙفٌق هٌن شأًٌُضس أٌ ٩٘

ٍنز ثټؽوٌٻ أ ٍثء من ـٌغ ٨ن ٌثټنّذ ثٖضةًٍز هثلپ ِ ًثس  ٌث ٌ ٸٌٱٌز شن٥ٌم ثټصٹ

ٌنمجىػ  ٌىنجٷ نمجىػ ٸعرير من ثټؽوثٌٻ ثټد١ٌّز  ٌأًٝج ٸٌٱٌز ثټصفٽٌپ،  ثټؽوٌٻ 

ٌثټصمٌن ٨ٽٌيج  أًٝج ٸعرير من ثټؽوثٌٻ ثٖضٌٸدز ثټصٍ ًند٭ٍ ٨٘ض ثټ١جټذ ثَض٠ُض٧ 

ٌشفٽٌپ ثټدٌجنجس ثٖضٌوثنٌز ثٖضص٩ٽٵز خدفغ شم ٌىيث ٴٙو ثټصفٹم ثټؽٌو ٍض ٨ٌٛ  ٌؼً. 

 مج ِأش١ٌٳ إټًٌ ٍض ىيو ثٖضوثلٽز إن ٔجء هللا.      
 

 مٵومز:

          ٧ٍ ٙجبٌز ثټصجټٌز خمٍٜ ٍثًهر ٍض ثټؽوثٌٻ ثٔـض شص٩ٽٶ ثټدٌجنجس ثٖضٌوثنٌز ثټ

ٌٴو شم ؼم٪ ىيو ثټدٌجنجس  َثبًٌز ثٖض٩جرصر،  ٌثً ثْضرسر ثټؽ ٌأه ًصمفًٍ ـٍٻ ٤ٌجبٲ 

صمجًر من ٨ٌنز منجِ ٍث١ِز شٵنٌز ثَِض ٧ٍ ـؽميج خ أرسر م٨ٍٍز خني  315دز ټٽمٍٜ

ٌثٖضوًنز.  ثټًٌٲ 
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ٌټيج ٍض ىيو             صمجًر ٴٙو شنج ٨ٍز من أِةٽز ىيو ثَِض ٌٴو شم ثنصٵجء ٰٵ٢ مؽم

ٌمنيؽٌج.  صٱجهر منيج إـٙجبٌج  ٌثَِض  ثٖضوثلٽز 

جٌِز ثٖضص٩ٽٵز خٕؤٌن أرسشٺ؟ -      ثټّؤثٻ:  ٸٌٲ شٵًٌ ثْضمًٍ ثِْض

ًر ثْضىـپ                 شجمـز   خفًٌـز       خجِصٕـج
 

ٍٿ خدنجء ؼوٌٻ خ٢ٌّ ٸمج  ًيل: ىنج نٵ
 

 ؼوٌٻ ًٴم ) ( ًدني ٸٌٲ ًٵًٌ ثٖضدفٍط ثْضمًٍ ثْضِجٌِز ثٖضص٩ٽٵز خٕؤٌن أرسشً:

 

ًثس ثټٹٌٱٌز ٌث  ثټنّذ ثٖضةًٍز ثټصٹ

 % 43.80 138 خفًٌز شجمز

 % 56.19 177 ثِصٕجًر ثْضٴجًح

 % 100 315 ثٖضؽم٧ٍ

 
ٌثً           ٍظني ًٌؼ٩ٍن ٨نو ثشمجىىم ْضي ٴ ًدني ټنج ىيث ثټؽوٌٻ خأن أ٬ٽذ ثٖضدف

٨ٌوهىم  مدفٍط أي خنّدز شٵوً  177ميم ًمٚ ٔؤٌن أرسىم إٗض ثټ٩جبٽز ثټٹدرير 

ٌخنّدز  138ٍض ـني نؽو أن %56.19خـ  ٍث خأنيم َض %43.80مدفٍط  ٴو رصـ

ًثشيم ثټمج٘ز ثِْض ٌث ٍهٌن إٗض ثټ٩جبٽز ٨نو ثشمجىىم ټٵ  جٌِز ثټصٍ شمٚ أرسىم.٩ً
 

ٌثټ٩جبٽز           ٌثَضشٙجَضس خني ثْضرس  ٌثخ٢  ٌخٵجء ثټٌ ٍه  ٥ًٌيٌ ټنج ىيث ثټؽوٌٻ ٌؼ

َثبًٌز ثٖض٩جرصر ًصٙٲ خعنجبٌز  ٍ خٹٍن ثنصمجء ثْضرسر ثټؽ ثٖضٌؼ٩ٌز ټيج ممج ًـٍ

صٵُضٻ ٍض  ٍثر من ـٌغ ثَِض ثٖضٌؼ٩ٌز ثَضؼصمج٨ٌز ٰمن ؼيز نؽوىج شٕدً ثْضرسر ثټن

ٌثَض  ٌمن ؼيز ألٌَ نؽو ثټّٹن  ٌثټصٵٽٚ ثټنّدٍ ټفؽم ثْضرسر  ِصٵُضٻ ثَضٴصٙجهي 

ٌشن٥ٌميج ټٽ٩ُضٴجس خني  ٌشيج  ٌثخ٢ ثْضرسًز ثټصٵٽٌوًز ٍض إـٹجٿ ١ٌِ ٌثًًز ثټٌ ثِصم

ٌثْضرسر ثٖضٌؼ٩ٌز أي ثټ٩جبٽز.  ثْضرسر ثټؽوًور 
 

صٵُضٻ أًٝج ٍض ثټٵ          ٦ خوثًز شنجمٍ نّذ ثْضرس ثٖضصؽيز نفٍ ثَِض ًثس ٸمج نُـض ٌث

ٌمٌٸَ ثٴصٙجهي  ٌثٸصّجخيج ټٕمٌٙصيج ثټمج٘ز ـٌغ شصمص٪ خمّصٍَ ش٩ٽٌمٍ ٨جيل 

ٌثهىج  ٌأٰ ؽم ټٓضرسر ًّج٨و ٨٘ض شم٢ٌ١ ِٽٌم ټفٌجر ثْضرسر  ٌثؼصمج٨ٍ مٌيض ـٌ

ًثشً ثټصنمًٍز.  ٌىيث من ٔأنً إٰجهر ثٖضؽصم٪ خوٰ٪ ٴو
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 بٺ؟ من شٱٝپ أٸعٌ من أخنج -      ثټّؤثٻ:                         

ٍټـو          ثټدنـض                                       م٩ـج       ثټ

ٌثْضٿ م٩ج"                                                   "ثټّؤثٻ ًٍؼً ټٓضح 
 

ٍٿ خدنجء ؼوٌٻ مٌٸذ ٸمج  ًيل: ىنج نٵ
ٍثټوًن:1ؼوٌٻ ًٴم ) ٌثٔضنجط ټوَ ثټ  ( ًدني موَ ثٖضٱجٜٽز خني ثټيٸًٍ 

ٍثټوثن         ثټ

 

ٍټو ثٖضٱٝپ  ثټ

 ثْضٿ ثْضح

ًثس ٌث ًثس ثټنّذ ثٖضةًٍز ثټصٹ ٌث  ثټنّذ ثٖضةًٍز ثټصٹ

ٍټــو  % 3.81 12 %8.88 28 ثټ

 % 3.16 10 % 7.00 22 ثټدنــض

 % 93.03 293 % 84.12 265 م٩ــج

 %100 315 %100 315 ثٖضؽم٧ٍ

 
ٍظني ًٌٌن خأن ٸپ  ًصدني ټنج من ىيث ثټؽوٌٻ خأن ثْض٬ٽدٌز ثټّجـٵز        من ثٖضدف

ٌنّدز  ٌثْضخنجء ثٔضنجط  ٍهث ًؤمنجن خجٖضٱجٜٽز خني ثْضخنجء ثټيٸًٍ  ٌثْضٿ ټم ٩ً من ثْضح 

ټوَ ثْضميجس، ٍض ـني نؽو أن نّدز % 93.03ټوَ ثِضخجء ٌ % 84.12ىؤَضء شمعپ 

ٍټو ٍض مٵجخپ %٩ٜ8.88ٌٱز  ٌأن ثټدنض %3.81من ثِضخجء من ًٱٝپ ثټ من ثْضميجس 

 من ثْضميجس.%3.16ټوَ ثِضخجء أًٝج ٍض مٵجخپ %7دز ٩ٌٜٱز مٱٝٽز خنّ

ٍټو ٨٘ض ثټدنض ثټيي ٨جٔصً أ٬ٽذ ثْضرس           ًٌوټنج ىيث ثټؽوٌٻ خأن شٱٌٝپ ثټ

ٌثټصٍ شص١ٽذ  ٌثِ٪  ز خٕٹپ  َثبًٌز ٍض ثٖضجيض ثټٵًٌذ ـٌغ ٸجنض شمجًُ ثټٱُـض ثټؽ

ٌز ٸٵٌجُ ثٖضٌٸَ ًو ٨جمپ ىٸًٌز ٸدرير، ٸمج ِجهس خ٭ٞ ثټٵٌم ثَضؼصمج٨ٌز ثټّٽد

ٍټو ٨٘ض  ثَضؼصمج٨ٍ ټٓضرسر ٬ٌريىج من ثټٵٌم ثټصٍ شو٨ٍ إٗض شٱٌٝپ ثټ خ٩وه ثټٌؼجٻ 

ٌأًٝج ټم شمنق ثټدنض ٍض ثٖضجيض ٌلج٘ز ٍض ثټًٌٲ ثټٱٌ٘ز ثټفٵٌٵٌز ټٽص٩ٽم  ثټدنض 

ًثشيج  ٌٍٰ ټيج ثټٱٌ٘ز ثټٹجٌٰز ٔض٤يجً ٴو ٌخجټصجيل ټم ش ٍټو  ثټصٍ ٸجنض شٱٝپ ټٽ

 ٍ ٨ٽًٌ ثِضن.ٌإمٹجنٌجشيج معٽمج ى
 
٭رير ٍض          ًٌٱٌونج ىيث ثټؽوٌٻ أًٝج خأن ټٽص٩ٽٌم أىمٌز ٴٍَٙ ٍض ٸپ ٸدرير ٌ٘

 ٌٌٰٛ ٌٌٰ ټٽدنض شفٵٌٶ ىثشيج  ٌثٖضؽصم٪ ٸٹپ ٰجټص٩ٽٌم  ٌثْضرسر  ـٌجر ثټٱٌه 
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ٌمٵن٩ز ٸمج أن ثٖضؽصم٪ ٴو شفٍٻ خٱ٩پ  ٌش١ًٌٍ مٌٸَىج خأِْ ِٽٌمز  ٍهىج  ٌؼ

ٌثٸ ٌثٖض ٌثشذ  ٌثٖضؽصم٪ ثٖضفج٦ٰ إٗضثټص٩ٽٌم من منق ثٖض ٌٰٵج ٖضج ١ٌِو ثْضؼوثه   منفيج َ 

ٌثټٹٱجءر ٌمن ٌٰٵج ټُضِصفٵجٳ  ٌخجټصجيل ٰئن شم٢ٌ١ ثْضرسر ًٙدق ىنج ممٹنج   ،

ٌثٖضؽصم٪ ٸٹپ ظجنٌج. َض  ٌثه ثْضرسر أ  ٔأنً أن ًٱٌو أٰ
 
ٍثهي ثټًٌجٌٜز أٌ ثټعٵجٌٰز أٌ  -      ثټّؤثٻ:  ىپ ًٕرتٷ ثْضخنجء ٍض خ٩ٞ ثټن

 ثَضؼصمج٨ٌز؟

 ن٩ــم                               َض                

ؤثٻ من                ٌخ٢ خني ىيث ثټّؤثٻ ٌِ ٍٿ خدنجء ؼوٌٻ مٌٸذ ً  ىنج نٵ
 

 مفًٍ ثټدٌجنجس ثټٕمٌٙز ٸجټّؤثٻ ثټصجيل:

 مٹجن ثٔضٴجمز:       ًًٱٍ                ـرضي -  
 

 ًيل: ٰصٹٍن ثټنصٌؽز ٸمج
ٍثهي ثټًٌجٌٜز أٌ ثټعٵجٌٰز أٌ ثَضؼصمج٨ٌز ( ًد2ؼوٌٻ ًٴم ) ٍظني ٍض ثټن ني موَ ثٔرتثٷ أخنجء ثٖضدف

 :ٌٰٶ مٹجن ثٔضٴجمز

 مٹجن ثٔضٴجمز

صمجَضس  ثَـض

 ًًـــٲ ـٝـــٌ

ٌثً ٌثً ثټنّدز ثٖضةًٍز ثټصٹ  ثټنّدز ثٖضةًٍز ثټصٹ

 % 40.51 47 % 55.77 111 ن٩ــم

 % 59.48 69 % 44.22 88 َض

 % 100 116 % 100 199 ثٖضؽم٧ٍ

 
ٍظني ثټٵج٠نني ٍض ثٖضوًنز ًٕرتٷ % 55.77ًؤٸو ټنج ىيث ثټؽوٌٻ خأن          من ثٖضدف

ٌمنم٠ٌني ٍض نٕج٠جشيج ٍض  ٍثهي ثټًٌجٌٜز أٌ ثټعٵجٌٰز أٌ ثَضؼصمج٨ٌز  أخنجبيم ٍض ثټن

ٰٵ٢ %40.51منيم َض ًٱ٩ٽٍن، أمج ٍض ثټًٌٲ ٰئننج نؽو %44.22ـني نؽو أخنجء 

ٍظني ً منيم أخنجءىم َض ًصؽيٍن إٗض معپ ىيو %59.48ٱ٩ٽٍن ٌمن أخنجء ثٖضدف

ٌثټٌِمٌز.  ثټنٕج٠جس ثٖضن٥مز 

ٍه ٌٌٰٳ ټوَ ثْض٠ٱجٻ ٍض ثَضنصمجء إٗض           ٌمج نٱيمً من ىيث ثټؽوٌٻ ىٍ ٌؼ

ٍٴج ټٽٵج٠نني  ٌثټعٵجٌٰز ـّذ مٹجن ثٔضٴجمز؛ ٰنؽو شٱ ٌثَضؼصمج٨ٌز  ٍثهي ثټًٌجٌٜز  ثټن

ٌثنيم ٍض  ًنز خأٴ ٍثهي ٍض ٍض ثٖضوًنز مٵج ٌٍٰ ىيو ثټن جُ إٗض ش ٍه ٍض ثِْض ٌىيث ٩ً ثټًٌٲ 
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ٌثټنٕجٟ ټيؤَضء ثټٵج٠نني ٍض ثٖضوًنز منً  ٌثَضنٝمجٿ  ٌثٟ  ثٖضوًنز ٰيٍ ِيٽز ثَضنم

ٍثټوًن ثټيي ٩ًصرب  ټيؤَضء ثټٵج٠نني خ٩ٌوث ٨نيج ٍض ثټًٌٲ، ٸمج أن ثٖضّصٍَ ثټص٩ٽٌمٍ ټٽ

ٍمً ټوَ أرس ثٖضوًنز منً ټوَ أرس ثټًٌٲ ًّ جىم ٍض ثشؽجىجس أ٠ٱجټيم أ٨٘ض ٍض ٨م

ٌټز.   نفٍ ىيو ثْضن١ٕز ثٖضم١١ز من ٠ٌٯ ثټو

ٍثهي أٸعٌ إٰجهر          ٌثټرتًٌفٌز ثټصٍ شن٥ميج ىيو ثټن ٌش٩صرب ثْضن١ٕز ثټرتٌٰيٌز 

ٌمم١١ز  ٌشنجٌّٰز  ٨ٍز  ٍنيج مصن ًثس ثْض٠ٱجٻ ټٹ ٌرضًٌر ټصنمٌز ممصٽٲ ٴو

ٍثب ٨ٌجهر مج شنصيٍ خؽ ٌمؤ٠ٌر من ممصٙني  َ شٕؽ٩ٌٌز ممج خأىوثٯ مفوهر 

ٍٰري ثټٱٌٗ أمج  ٌش ٨ٍز ټوَ ثْض٠ٱجٻ  ٌثټ١جٴجس ثٖضصن ٍثىذ  ًّج٨و ٨٘ض ثٸصٕجٯ ثٖض

 ټص١ًٌٍىج.

 ىپ ًصولپ ثْضىپ ٍض ٔؤٌن أرسشٺ ثټمج٘ز؟ -      ثټّؤثٻ: 

 َض                                              ن٩م   

                -  ٌ ن أرسشٺ ثټمج٘ز ٸٌٲ ٍض ـجټز ـٙپ شولپ من ثْضىپ ٍض ٔؤ

 ش٩ٕـٌ؟

 شن٨َؾ من ىيث ثټصولپ            ش٩صربو ـٵج ټٓضىپ ٨ٽٌٺ 
 

ٍٿ خدنجء ؼوٌٻ مٌٸذ ٸمج  ًيل: ىنج نٵ
ٍٴٱً من ىټٺ:3ؼوٌٻ ًٴم ) ٌم  ( ًدني موَ شولپ أىپ ثٖضدفٍط ٍض ٔؤٌن أرسشً 

 

صمجَضس  ًثس  ثَـض ٌث  ثټنّذ ثٖضةًٍز ثټصٹ

 % 45.71 144 شن٨َؾ من ىيث ثټصولپ ن٩م

 % 11.74 37 ش٩صرب ـٵج ټٓضىپ ٨ٽٌٺ

 % 42.53 134 َض

 % 100 315 ثٖضؽم٧ٍ

 
ٍظني ًٵٌٌن خصولپ أىٽيم ٍض          ًصٝق ټنج من لُضٻ ىيث ثټؽوٌٻ أن أ٬ٽذ ثٖضدف

ٌنّدز ىؤَضء ىٍ  ٌأن ىيث ثټصولپ ًرتٷ ثن٨َجؼج ټيم   45.71ٔؤٌن أرسىم ثټمج٘ز 

ًنٱٍن شولپ ثْضىپ %42.53 نؽو أن منيم َض ًن٨َؽٍن ټيټٺ، ٍض ـني%ٌ11.74%

 ٍض ٔؤٌن أرسىم.
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ٌثٖض٩جًري         ً من ىيث ثټؽوٌٻ ىٍ أن ثټرتِدجس من ثټٵٌم  ٌأىم مج ًمٹن ثِصمُ٘ض

َثٻ ِجبور ٍض أ٬ٽذ  ٌشن٥م ثټ٩ُضٴجس ثْضرسًز ٍض ثٖضؽصم٪ َض ش ثټصٵٽٌوًز ثټصٍ شفٹم 

ٍمج ٍض ثٖضؽ ٌأن مج ـوط ټٓضرسر ثٖضمصور ٨م ٌثټ٩جبُضس  ٌخوَض من ثْضرس  صم٪ ىٍ أن 

ٌثػ ٍض نٱْ ثٖضٹجن  ٌثه ثټؽوه ٍض ثْضرسر نصٌؽز ثټَ ٌ٪ ثٖضنَٻ ټٹٍ ًٕمپ ٸپ ثْضٰ شٍِ

٩ًٌ من لُضٻ خنجبيج ٖضّٹن ٘٭ري مّصٵپ ٨نيج مٹجنٌج  ثټيي شٵٌم ًٌٰ ٴجمض خصٍِ

ٌثٖضيمز ٍض ـٌجر ىيو ثْضرسر ثټؽوًور شفض  جٌِز  ٰٵ٢ م٪ إخٵجء خٵٌز ثٖضّجبپ ثِْض

ٌشٍؼٌيجش جًصيج  ٌټٍ ټم ًٹن ىنجٷ ًٜج من ٠ٌٯ ثْضخنجء ثٖض٩نٌني ٌ٘ صى  يج ـٌ

 خصأٌِْ ىيو ثْضرسر.

 

َثٻ خنٌز ثټصٱٹري ثټٵوًمز ِجبور ٰجټص٭ري ـوط ٍض ثټٕٹپ ٰٵ٢ َض ٍض           ٌغ َض ش ـٌ

ٌهًن ټوَ  ًثهر ٍض ثٖضٕجًٸز مفو ٌثٔض ٌىيث مج ًؽ٩پ ثَضنوٰج٧ نفٍ ثٔضنؽجٍ  ٍىٌ  ثټؽ

يس ټٓضرسر أٸعٌ مج ىٍ منّؽمز ثْضرس ثټؽوًور ًٌؽ٩ٽيج شصٱٶ أٸع ٌ م٪ ثټنم٢ ثٖضِؤ

ٌنيج هث٨مز ټصنمٌز ثٖضؽصم٪. ٌثټصٍ ٩ًصرب ٌخٍ  ٍٿ ثټ٭ ٍثر خجٖضٱي ٍىػ ثْضرسر ثټن  ٨٘ض نم

ٌثىٵني ـٍٻ ثٖضّجبپ  مج -ثټّؤثٻ: ٨ٌٍز ثْض٠ٱجٻ ثٖض ٌبٌيس ثټيي شٱٝٽً ټص ىٍ ثٖضف٢ٌ ثټ

 ثٖضص٩ٽٵز خجټرتخٌز ثټٙفٌز ثټؽنٌّز؟      

 ثْضرسر                            

 ثٖضوًِز                          

وٴجء                          ثْ٘ض

ؤثٻ من مفًٍ ثټدٌجنجس          ٌخ٢ خني ىيث ثټّؤثٻ ٌِ ٍٿ خدنجء ؼوٌٻ مٌٸذ ً ىنج نٵ

ثټٕمٌٙز ٸجټّؤثٻ ثټصجيل )م٪ ثټ٩ٽم خأن ثٖضدفٍط ٍض ىيث ثټّؤثٻ ًمٹنً ثلصٌجً أٸعٌ 

 من خوًپ(:

 ثٖضّصٍَ ثټص٩ٽٌمٍ:   أمٍ     -    

ٌثټٹصجخز/ثخصوثبٍ                                              ٌثءر   ثټٵ

ـ٢                                           مصٍِ

 ٍٰٳ  ظجنٍي ٰمج                               
 

ٍٿ خدنجء ؼوٌٻ مٌٸذ ٸمج  ًيل: ىنج نٵ
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ٍظني ټصٽٵٍ ثټ١ٱپ( ًدني ثٖض4ؼوٌٻ ًٴم ) المراىق لتربية صحية وجنسية  ف٢ٌ ثٖضٱٝپ ټوَ ثٖضدف
 وفق المستوى التعليمي للمبحوث:

ثٖضّصٍَ 

 ثټص٩ٽٌمٍ

 

 ثٖضف٢ٌ

 ثٖضٱٝپ

ٌث ًٌٹصذ أمٍ  ًٵ

 )ثخصوثبٍ(

٢ ظجنٍي ٰمج  مصٍِ

 ٍٰٳ

 ثٖضؽم٧ٍ

س
ًث

ٌث
صٹ

ثټ
ًز 

ةٍ
ثٖض

ذ 
ّ

ټن
ث

 

س
ًث

ٌث
صٹ

ثټ
ًز 

ةٍ
ثٖض

ذ 
ّ

ټن
ث

 

س
ًث

ٌث
صٹ

ثټ
ًز 

ةٍ
ثٖض

ذ 
ّ

ټن
ث

 

ثټ
س

ًث
ٌث

صٹ
ًز 

ةٍ
ثٖض

ذ 
ّ

ټن
ث

 

س
ًث

ٌث
صٹ

ثټ
ًز 

ةٍ
ثٖض

ذ 
ّ

ټن
ث

 

 ثْضرسر-

-

 ثٖضوًِز

-

وٴجء  ثْ٘ض

18 

68 

12 

23.07% 

78.17% 

15.38% 

37 

39 

07 

77.08% 

81.25% 

14.58% 

73 

71 

06 

74.48% 

72.44% 

6.12% 

84 

76 

01 

92.30% 

83.51% 

1.09% 

212 

254 

26 

67.30% 

80.63% 

8.25% 

ٍنيج ًدني ټنج ثټؽوٌٻ أ٨ُضو خأ         ٗض من ـٌغ ٸ ٌشدز ثٌْض ن ثٖضوًِز ٴو نجټض ثٖض

ٌىيث  ٌخٌز ٘فٌز ٌؼنٌّز  ٌش ٨ٌٍز  ٌثىٵني ټص ٍظني ټصٽٵٍ ثٖض ثٖضف٢ٌ ثٖضٱٝپ ټوَ ثٖضدف

ٌشدز ثټعجنٌز %80.63خنّدز ش٩جهٻ  ٍظني، ظم نؽو ثْضرسر ٍض ثٖض من ثټ٩وه ثټٹيل ټٽمدف

ٌثټٌٰجٳ خنّدز %67.30خنّدز  وٴجء  ټٹن إىث ٌ %8.25ٌألريث ًأشٍ مف٢ٌ ثْ٘ض

٧ٍ ٰئننج نؽو خأن أ٬ٽذ  أهلٽنج مص٭ري ثٖضّصٍَ ثټص٩ٽٌمٍ ټٽمدفٍط ٍض ىيث ثٖضٍٜ

ٌثټٹصجخز أٌ ثَضخصوثبٍ  ٌثءر  ٌټوَ ىٌي مّصٍَ ثټٵ ثْضمٌني ًٱٝٽٍن ثٖضوًِز ټيټٺ، 

 ٢ ٌثٖضوًِز، أمج ټوَ ىٌي مّصٍَ مصٍِ نؽو شٵجًح أٌ ٔدً شّجٌي خني ثْضرسر 

ٌث ٗض، ٍض ـني نؽو مٌٍٻ ٰئننج نؽو ٸيټٺ شٵجًح خني ثْضرسر  ٖضوًِز م٪ أٰٝٽٌز ټٌٓض

ظم شأشٍ ثٖضوًِز خـ %92.3أٸعٌ ټوَ ىٌي مّصٍَ ثټعجنٍي ٰمج ٍٰٳ نفٍ ثْضرسر خـ

83.51%. 
 
٨ٌٍز أخنجبيم ٍض معپ           ًٌوټنج ىيث ثټؽوٌٻ ٨٘ض أن ثْضمٌني ًٱٝٽٍن ثٖضوًِز ٍض ش

ٌنيج ثٖضٹجن ثټيي ًند٭ٍ  أن ٩ًٽم ًٌٌٔو ًٌٍؼً ىيو ثٖضّجبپ ٰيم ًعٵٍن ٌٰيج ًٌٌ

ٍظٍٳ ٌٰيج  ٌثټصٍ ًند٭ٍ ٨٘ض ثټؽمٌ٪ ثټ ٌثټٙفٌفز  ًٌنٙق ثټصٽمٌي خجټ١ٌٳ ثټّٽٌمز 

ٍثه شٱٌٝٽً ٖضف٢ٌ ثْضرسر ٍض  ًشٱ٪ ثٖضّصٍَ ثټص٩ٽٌمٍ ټٽمدفٍط؛ ٸٽمج  ٌټٹن ٸٽمج ث

ٌٸٌٱٌز ثټص٩جًٖ م٩يج  ٌثټؽنٌّز  ٌثىٶ، ـٍٻ ثٖضّجبپ ثټٙفٌز  ٌشعٵٌٲ ثٖض ٨ٌٍز  ش

َبٌز ٩ًٙذ ٨٘ض ثٖضوًِز خجټٕٹپ ثټّٽٌم. ـٌغ  ٌثټؽ أن خ٩ٞ ثٖضّجبپ ثټوٴٌٵز 
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ٌفيج ټٽصٽمٌي، ٍخج لج٘ج  شٍٜ إى َضخو من شٵوًميج ٨ن ٠ًٌٶ ثِضخجء ْضنيج شص١ٽذ أِٽ

ٌثىٶ ٖضمجًِز أ٩ٰجٻ ؼنٌّز ًٱرتٛ أن ٩ًٍ ٰٵ٢  ټيټٺ ٸٍ َض شنٵٽذ إٗض شٍؼًٌ ثٖض

ٌىيث مج ًص١ٽذ مّ ًشيج ٌرضًٌر ثخص٩جهو ٨نيج ٍض ىيو ثٖضٌـٽز،  صٍَ ش٩ٽٌمٍ ل١ٍ

ٌثٰجس  ٍٰري ظٵجٰز ٘فٌز ٌؼنٌّز شفمٍ أخنجءىم من ثَضنف ٍثټوًن ٸٱٌپ خص ټوَ ثټ

ٌثَضشٙجٻ من  جبپ ثٔض٨ُضٿ  ٌلج٘ز م٪ شن٧ٍ ثْضل١جً ثټصٍ شيوهىم خٱ٩پ ٨ٍٖضز ٌِ

ٍنيج شّيپ  ٌثټصٍ شصّم خؽجنذ ِٽدٍ ىجٿ ٸ دٹز ثنرتنٌض  ٌٰٝجبٌجس ٌٔ ىجشٲ نٵجٻ 

ٍټٍػ  ٌثىٵني ٬ري ثٖضفٙنني ثټ ٌٴض مىض، ممج ٨٘ض ثٖض ٌثٯ أٸعٌ من أي  إٗض ٠ٌٳ ثَضنف

ٍثؼيز ىيو ثْضل١جً ثٖضف١ٌز خأخنجبنج. ٌم  ثټّؤثٻ: ٌٰٛ ٨٘ض ثْضرسر رضًٌر ثَضنصدجو 

ٌث٬ٺ ؟............................................  - ٌٴجس ٰ ٌأًن شٵًض أ  ٸٌٲ 
 

ؤثٻ من مفًٍ ثټدٌ ٌخ٢ خني ىيث ثټّؤثٻ ٌِ ٍٿ خدنجء ؼوٌٻ مٌٸذ ً جنجس ىنج نٵ

ثټٕمٌٙز ٸجټّؤثٻ ثټصجيل )م٪ ثټ٩ٽم خأن ثٖضدفٍط ٍض ىيث ثټّؤثٻ ًمٹنً ثلصٌجً أٸعٌ 

 من خوًپ(:

 مٹجن ثٔضٴجمز:    ًًٱٍ            ـرضي -                   
 

 ٰصٹٍن ثټنصٌؽز ٸمج ًيل:
 

ٌث٬ً ـّذ مٹجن ثٔضٴجمز:5ؼوٌٻ ًٴم ) ٌٴجس ٰ  ( ًدني ٸٌٲ ًٵًض ثٖضدفٍط أ

 مٹجن ثٔضٴجمز

 ثټدوثبپ

 ًًـــٲ ـٝـــٌ

ٌثً ٌثً ثټنّدز ثٖضةًٍز ثټصٹ  ثټنّدز ثٖضةًٍز ثټصٹ

 % 37.6 43 % 48.74 97 ثٖض١جټ٩ز

 % 46.55 54 % 51.75 103 ثْضنرتنٌض

مٕجىور 

 ثټصٽٱًٍَن

84 42.21 % 81 69.82 % 

 % 68.10 79 % 58.79 117 ٍض ثٖضّؽو

 % 19.82 23 % 34.67 69 هًٌ ثټٕدجح

 % 25 29 % 30.65 61 ٍض ثٖضٵيى

 % 18.10 21 % 48.24 96 ممجًِز ثټًٌجٜز

ًثِز  % 23.27 27 % 26.13 52 ثټو

 % 1.72 02 % 8.54 17 ثټّٱٌ

ٍٿ  % 37.93 44 % 23.61 47 ثټن
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ًجٯ             ٹجن ثًْض ٍه شدجًنج خني ِٹجن ثٖضون ٌِ ًصدني ټنج من ثټؽوٌٻ أ٨ُضو ٌؼ

ٍٴض ثټ ٌثؼدجشيم ثٖضينٌز ـٍٻ ٸٌٱٌز ثِص٭ُضټيم ټ ٌأهثء  ٌث٫ خ٩و ثَضنصيجء من ثټ٩مپ  ٱ

ٌث٫، ٩ٰنو  ٌٴض ثټٱ جبپ ثٖضٱٝٽز ټٵٝجء  ٍه ٌٌٰٳ ـٍٻ ثټٍِ ٌثْضرسًز ،ٸمج ًصٝق ٌؼ

ٌممجًِز ثټًٌجٜز ٍض  ٌثٖض١جټ٩ز  ٌثْضنرتنٌض  ِٹجن ثټفرض نؽو ٸپ من ثٖضّؽو 

 ٌ ٌث٫ ٍض ـني نؽو أن ِٹجن ثټ ٌٴض ثټٱ جبپ ثٖض٬ٌٍح ٌٰيج ټٵٝجء  ًٲ مٵومز ثټٍِ

جبپ  ٍٿ ٍض مٵومز ثټٍِ ٌثټن ٌثْضنرتنٌض  ٌثٖضّؽو  ًٱٝٽٍن أٸعٌ مٕجىور ثټصٽٱًٍَن 

ٌث٫. ٌٴض ثټٱ  ثٖض٬ٌٍح ٍض ثِص٩مجټيج ټٵٝجء 
 

ٌثه           ٌشًٌٌق ثْضٰ ٌث٫ ش٩مپ ٨٘ض شًٌٌٰ  ٌٴجس ثټٱ ٌثْضن١ٕز ثټصٍ شمجًُ ٍض أ

 ٍ ّذ "ؼ ٍثؼدجس ثٖضينٌز ـٌ ٌأهثء ثټ ٌٰ ټصؽوًو ٠جٴصيم ٨نو ثټٌؼ٧ٍ إٗض ثټ٩مپ 

ٍٿ خيج  ٨ٍز من ثټنٕج٠جس ثټصٍ ًٵ ٌثټرتًٌق ًٕمپ مؽم هًمجًٍوًً" ٰئن ثټرتًٌٰ 

ًثشً  ٌثـز، أٌ شنمٌز ٴو ثټٱٌه خًٍٙر شٽٵجبٌز خٵٙو  ثټرتًٌٰ ٨ن ثټنٱْ، أٌ ٠ٽدج ټٽ

ٌثْضرسًز  ٍثؼدجس ثٖضينٌز  ٌىټٺ خ٩و ثَضنصيجء من أهثء ثټ ٌثٔضخوث٨ٌز  ٌثَضؼصمج٨ٌز  ثټعٵجٌٰز 

 ٌ ٌثـز نٱٌّز أٌ ؼّوًز أٌ خٌٜجء ثؼصمج٨ٌٍثَضؼصمج٨ٌز، ټ٩ٌٌٕ ثټٱ  .(1)ه خ٩وىج خ
 
ٌنّذ ىيث ثټؽوٌٻ أن ثټّٹجن ٍض ثٖضوًنز ًمجًٍِن أن١ٕز           ٌشوټنج أًٴجٿ 

ٌث٬يم خمج ًٱٌوىم ٍض شفّني ـجټصيم ثټنٱٌّز  ٌٴجس ٰ ٌثټرتًٌق ٍض أ ثټرتًٌٰ 

ٌثټصٍ خوًٌىج ش٩مپ ٨٘ض شؽوًو ٌٸيث ـجټصيم ثټدونٌز  ٍثىم ثټعٵجٍض  ٠جٴجس  ٌمّص

ٌثؼدجشيم ثٖضينٌز ٸمج شرتٷ ـجټز  ٍهشيم إٗض ممجًِز  ٌثټنٱٌّز ٨نو ٨ ثٔضنّجن ثټ٩ٵٽٌز 

ًجٯ  ٌثټ٬ٌدز ٍض ثټ٩مپ، ٍض ـني نؽو ټوَ ِٹجن ثًْض ٌثټينجء  من ثټ٩ًٍٕ خجټ٩ّجهر 

ٌخون ثٔضنّجن  ؽجخٌز منيج أي شٱٌو ٨ٵپ ًٌٌؿ  ٌثټرتًٌق ثًٔض ممجًِز ْضن١ٕز ثټرتًٌٰ 

ٌثټيي ٌإن ٸجن إَض أننج نؽو أًٝج أن١ٕ ٍٿ  ٌمنيج ثټن ٌث٫  ٌٴجس ثټٱ ز ِٽدٌز ټصمٌٝز أ

ٌشؽوًو ٠جٴصً إَض أنً ًٌٝ٪ ٨٘ض ثټٱٌه مور ٍمنٌز ٴو شمٹنً  رتلجء ثټٱٌه  مٱٌوث َِض

ٌثټ٩ٵپ م٩ج.  من شعٵٌٲ نٱًّ أٌ ممجًِز أن١ٕز ًًجٌٜز ٘فٌز ټٽؽّو 

ٌٴج خني ِٹجن ثټفرض ٌِ         ٍثًٌز ألٌَ ٰئننج نؽو ٍض ثټؽوٌٻ ٌٰ ٹجن ٌمن 

ٌثِص٩مجٻ ٔدٹز ثَضنرتنٌض  ؽجخٍ ٸجٖض١جټ٩ز  ٌثټرتًٌٰ ثًٔض ثټًٌٲ ٌٰمج ًص٩ٽٶ خجټرتًٌق 

ٌٸٽيج ټٙجټق ثټفرض، ٸمج نّؽپ  ٌثټٕدجح  ًشٌجه هًٌ ثټعٵجٰز  ٌث ٌممجًِز ثټًٌجٜز 

ٍثَض ٸعرير  ٍثًز أم ٍثًز ثټّٱٌ أٸعٌ ټوَ ِٹجن ثٖضوًنز ـٌغ شص١ٽذ ىيو ثټي ممجًِز ى
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ٌثنيم ٍض ٌٍٰ ټوَ أٴ ثټًٌٲ، أٌ ٸمج َض شو٨ٍ ثټٵٌم ثَضؼصمج٨ٌز ثټّجبور ىنجٷ  ٴو َض شص

ٌٴج ټٙجټفيم خّٹجن  ٍثًز، أمج ِٹجن ثټًٌٲ ٰئننج نؽو ٌٰ إٗض ممجًِز معپ ىيو ثټي

ٌثٖضٹٍط ټّج٨جس ٠ًٍٽز ٍض ثٖضّؽو ـٌغ َض ًص١ٽذ  ثٖضوًنز ـٍٻ مٕجىور ثټصٽٱًٍَن 

ٍثَض رضًًٌز.  ىټٺ نٕج٠ج ٸدريث ٌ َض أم
 

ٌث٫ مجىٍ ثْضمج - ثټّؤثٻ: ٌٴض ثټٱ ٸن ثٖضٱٝٽز ټوًٹم ټٵٝجء ثْضخنجء 

 ټوًٹم؟................ 

ٍٿ خدنجء ؼوٌٻ خ٢ٌّ ٸمج ًيل )م٪ ثټ٩ٽم خأن ثٖضدفٍط ٍض ىيث ثټّؤثٻ ًمٹنً  ىنج نٵ

 ثلصٌجً أٸعٌ من خوًپ(:
 ( 6ؼوٌٻ ًٴم )

ٌث٫ ټوَ أخنجبيم: ٌٴض ثټٱ ٍظني ـٍٻ ثْضمجٸن ثٖضٱٝٽز ټٵٝجء   ًدني شًٍٍ٪ ثٖضدف

ًثس ٖضٱٝپثټٱٝجء ث ٌث  ثټنّذ ثٖضةًٍز ثټصٹ

 % 72.69 229 أمجٸن ثټرتًٌٰ

ٌثټٕدجح  % 31.11 98 هًٌ ثټعٵجٰز 

 % 61.58 194 ثٖضُض٨ذ)ثٖضٕجىور(

ٍث٨يج  % 37.14 117 ثٖض١جټ٩ز خأن

 % 49.52 156 شٹعٌٲ ثټوًٌُ

 % 33.01 104 ممجًِز ثټًٌجٜز

 

ٍظني ىٍ ٥ًيٌ ټنج ىيث ثټؽوٌٻ خأن أٸعٌ ثْضمجٸن ثټص          ٌشجهىج أخنجء ثٖضدف ً ٍ

ٌر % 72.69أمجٸن ثټرتًٌٰ خنّدز  ظم ًٽٌيج ثټيىجح إٗض ثٖضُض٨ذ ٖضٕجىور مدجًًجس ٸ

ٍث٨يج  %49.52ٌخ٩وىج شٹعٌٲ ثټوًٌُ خـ %61.58ثټٵوٿ خنّدز  ظم ثٖض١جټ٩ز خأن

ٌثٟ ٍض هًٌ ثټعٵجٰز  %33.01ٰممجًِز ثټًٌجٜز خـ % 37.14خـ  ٌألريث ثَضنم

 .%31.11ٌثټٕدجح خـ 

ٌثټٽيٍ إَض أن            ٌمن ىيو ثټدٌجنجس نؽو ٌإن ٸجن ثْض٠ٱجٻ ًفدٍن خ١د٩يم ثټٽ٩ذ 

ٌثټ٩ٵيل  ٍىم ثټدونٍ  ٌثټرتًٌق ثټوث٨مز ټنم ىټٺ ًند٭ٍ أن َض ًؤظٌ ٨٘ض أن١ٕز ثټرتًٌٰ 

ٍثبو  ٌمن ىيو ثټدٌجنجس نؽو شٱٌُٝض ټٓضن١ٕز ٸعرير ثٖضٙجًًٲ ٴٽٌٽز ثټٱ ٌثټعٵجٍض، 

ؽجخٍ ٨٘ض ٌمٕجىور ثْضن١ٕز ثټًٌجٌٜز هٌن ممجًِصيج  ٌثټ٩جبو ثًٔض ثټ١ٱپ ٸجټرتًٌٰ 

ًثس  ؽجخٌز ثټصٍ شنمٍ ممصٽٲ ٴو ٬ٌريىج ٸپ ىيث ٨٘ض ـّجح ثْضن١ٕز ثټرتًٌفٌز ثًٔض
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ٍثًجس  ٌثٟ ٍض ممصٽٲ ثټي ٌثَضنم ٌممجًِز ثټًٌجٜز  ٠ٌجٴجس ثټ١ٱپ من م١جټ٩ز 

ٌثٸَ ثټعٵجٌٰزٌثْضن١ٕز ثټصٍ شن٥م ٌثٖض ٌخجټصجيل ٰئيج هًٌ ثټٕدجح  ٍء شن٥ٌم ،  ن ِ

ٌشٌٸيج ټٽٱٍىض من ٔأنيج أن شنيذ موثلٌپ  ٨ٌوٿ ثټصفٹم ٌٰيج  ٌث٫ ثْضخنجء  ٌٴجس ٰ أ

ٍث٩ٜز. ٍثبوىج ټوَ ثټ١ٱپ مص ٌٰ ٌأن شٹٍن ٨جبوثشيج   ثْضرسر ثٖضجهًز من ؼيز 

ًشٺ ټيج ؟  -      ثټّؤثٻ:  إىث ٸنض شّٹن خ٩ٌوث ٨ن ثټ٩جبٽز ثټٹدرير، ٸٌٲ شن٥م ًٍج

ٍمٌج                    ً         

٨ٌٍج                                   أِد

 ٔيًٌج                                 

 ٍض ثٖضنجِدجس                  

 ؼم٩ٌيم                  
 

ٍٿ خدنجء ؼوٌٻ خ٢ٌّ ٸمج            ًيل )م٪ ثټ٩ٽم خأن ثٖضدفٍط ٍض ىيث ثټّؤثٻ  ىنج نٵ

 :ًمٹنً ثلصٌجً أٸعٌ من خوًپ(
 (:7ؼوٌٻ ًٴم )

 ًدني ٸٌٱٌز ًٍجًر ثٖضدفٍط ثټّجٸن خ٩ٌوث ٨ن ثټ٩جبٽز ټييو ثْضلرير:

ًثس ثټدوثبپ ٌث  ثټنّذ ثٖضةًٍز ثټصٹ

ٍمٌج ً 15 4.76 % 

٨ٌٍج  % 6.66 21 أِد

 % 7.93 25 ٔيًٌج

 % 4.12 13 ٍض ثٖضنجِدجس

 % 63.17 199 ؼم٩ٌيم

 % 100 273 ثٖضؽم٧ٍ

ٍظني ثٖضّصٵٽني ٍض ًصدني من ىيث ثټؽو            ٌٻ أن ثْض٬ٽدٌز ثټ٥٩مى من ثٖضدف

٨ٌوه ىؤَضء  ٌمٹعٲ   199ِٹنجشيم ٨ن ِٹن ثټ٩جبٽز ًصٙٽٍن خأىٽيم خٕٹپ مّصمٌ 

منيم ًصٙٽٍن مٌر ٔيًٌج %7.93ٍض ـني نؽو أن %63.17أي خنّدز 

ٍٿ ٍض ـني نؽو أن %4.76ًصٙٽٍن مٌر ٸپ أِد٧ٍ ٌ 6.66%ٌ ًصٙٽٍن مٌر ٸپ ً

 نجِدجس ٰٵ٢.ًصٙٽٍن ٍض ثٖض4.12%
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صٵُضٻ ٍض ثټّٹن            ٌمن لُضٻ ىيث ثټؽوٌٻ نّصمٽٚ أنً ٨٘ض ثټ٬ٌم من ثَِض

َثبًٌز ثٖض٩جرصر ثټيي ثشؽيج ٨ٌ٘ض ثټ٬ٌم من ثټصمٱٌٞ ثٖضٽف٣ٍ ٍض إټًٌ ثْضرسر ثټؽ  ،

ٌثټٵٌم ثټصٍ شفٹم ىيو ثْضرس َض  ٍثر إَض أن ثٖض٩جًري  ٌخيج من ثْضرسر ثټن ـؽميج ٖضج ًٵ

َثٻ نٱّيج شٽٺ  ٌشٍؼٌيجشيج، ش ًثشيج  ٌث ٍشيج ٨٘ض ٴ ١ جًز ثټ٩جبٽز ٌِ ٌخٵجء ٌ٘ ثټصٵٽٌوًز 

ممج ًؽ٩پ ىيو ثْضرس ثټفوًعز شمعپ ٍض ٤ٌجبٱيج ثمصوثهث ٰٵ٢ ټٽ٤ٍجبٲ ثټصٍ شؤهًيج 

 ثټ٩جبٽز.

ُٰض شّص١ٌ٪ ثْضرسر شن٥ٌم ـٱپ ټنؽجؿ ثخنيج أٌ لصجنً أٌ ٨ٌو مٌُضه هٌن            

ٌشٍؼٌيً  ٌشن٥ٌمً  ٌخجټصجيل ٰئن شولپ من ثټ٩جبٽز  ٌثټصولپ ـصى ٍض ٴجبمز ثٖضو٨ًٍن 

لٙجبٚ ىيو ثْضرس شنّؽم أٸعٌ من لٙجبٚ ثْضرسر ٍض ثٖضٌـٽز ثټص١ًًٍز ثٖضٵجخٽز 

ٍٿ  ٍثر خجٖضٱي ٍٴض م٪ ِمجس ثْضرسر ثټن ٌىٍ َض شنّؽم ٍض نٱْ ثټ ّز  ټٓضرسر ثٖضِؤ

ٌخٍ ـٌغ ـؽم ثْضرسر ٍض م٩وټً َض ًص٩وَ  ؽم ىيو ثْضرسر  04ثټ٭ ٌثه ٰٵ٢ ـٌ ٍض أٰ

َثبٌي ًٵجًح  ٌثًًز  06م٩وټيج ٍض ثٖضؽصم٪ ثټؽ ٌثه ٍض ٸپ أرسر، ٸمج نؽو ثِصم أٰ

٨ٌوٿ منق ـًٌز ٸجٌٰز ټييو ثْضرس  ٌثټ٩جبٽز خجټ١ٌٳ ثټصٵٽٌوًز  ثټ٩ُضٴجس خني ثْضرسر 

َضبيج ټً ټصّجىم ٍض شنمٌصً. ٌشٌٰ٪ من   ٸٍ شنومؾ ٍض ثٖضؽصم٪ 

ز:ـــل  ُ٘ض

ٌټً ثټدجـغ ٍض ىيو ثٖضوثلٽ       ٍث٩ٜز، ىٍ ثټصأٸٌو ٨٘ض أن نٍيل ثىصمجمج مج شنج ز ثٖضص

ٌٸيث ثَضنصدجو ٨نو  ٍنصيج ثټٙفٌفز  ٨ٌن ٙجبٌز  ٸدريث ٖضّأټز ٸٌٱٌز خنجء ثټؽوثٌٻ ثَـض

ةٽز ثټصٍ ًصم شٱًٌ٭يج ٍض ؼوثٌٻ خ١ٌّز  شٱًٌٮ ثټدٌجنجس ثٖضٌوثنٌز، ٰينجٷ من ثِْض

 ٌ ةٽز ثټصٍ ًصم شٱًٌ٭يج ٍض ؼوثٌٻ مٌٸدز إمج خ خ١يج خّؤثٻ من خٌنمج ىنجٷ من ثِْض

ٌخ١يج خّؤثٻ من أِةٽز مفًٍ ألٌ خفٌغ ًٹٍن ىيث  أِةٽز ثټدٌجنجس ثټٕمٌٙز أٌ خ

َبٌز ميمز أٌ شدٌجن ٠د٩ٌز ٨ُضٴز م٩ٌنز ِصّج٨ونج ٍض  ٌق ؼ ٌخ٢ مٱٌوث ٍض شٍٜ ثټ

ٵج  ٌثً َـض ثلصدجً ٌٌٰٜز من ٌٌٰٜجس خفعنج ٸمج شّيپ ٨ٽٌنج ٨مٽٌز ثشمجى ثټٵ

٨ٍٍ ٌٰمج إىث ٸجنض ٌٌٰٜجشنج ٴو شفٵٵض ٨نو ٌشٝ٪ خني أًوًنج ثټوټٌپ ثټ٩ٽمٍ ث ٖضٍٜ

 ثلصدجًىج أٿ َض.
 

٩ض ټيج خوثبپ شّمق ټٽمدفٍط أظنجء ثَضؼجخز خجلصٌجً          ةٽز ٌٜ ٸمج نؤٸو خأن ثِْض

َض نٌِم لجنز ثٖضؽم٧ٍ،  ةٽز خٕٹپ ممصٽٲ  أٸعٌ من خوًپ، ًصم شٱًٌٮ ىيو ثِْض

ٍنيج ٬ري مؽوًز ٍض ىيو ثټفجټز، ًٌٙدق ثٖضؽوي ٍض ٌشٌذ  ٸ ىيث ثټّؤثٻ ىٍ: مج ىٍ ش

ٍټٍؼٌز.  ٌ ٌثء ثټٍِّ  ٸپ خوًپ، ټٌمٝ٪ ثټرتشٌذ ىنج ټٵ
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 التلنياث الاحصائيت وجطبيلاتها في العلىم الاحتماعيت، 

 الضروراث البحثيت والشروط التطبيليت
 

 انــي حســـامــد. ح

 علم االجتامعحمارض )ب( أستاذ 

 2سطوف –جامعة حممد دني دباغني 

 
 :مٵومز

ٍه ثْضلـرير أهثر أِجِـٌز َض ٬ِنـى ٨نيـج            ٙـجء ٍض ثټ٩ٵـ ټٵو أ٘دق ٨ٽـم ثٔـض

ــٺ ٌىټ ــٌيل،  ٌثټصفٽ ٍټٍؼٍ  ــٌ ــجخ٪ ثټٍِّ ــٍط ىثس ثټ١ ــوثن ثټدف ــٌٛ  ٍض مٌ خ٭

ــٌٲ ثټدٌجنــجس ٌىټــٺ  شٍ٘ ٌثټصندــؤثس ثٖضّــصٵدٽٌز،  ٌشفٽٌٽيــج ٌإ٨ــوثه ثټصٵــجًًٌ 

ٌث ــ ــ ن٥ ــج ثټدجـ ــپ م٩ي ــن أن ًص٩جم ــن ثٖضمٹ ــٍ م ــجس ثټص ــم ثټدٌجن ــرب ـؽ غ،  ټٹ

ــً  ــريثس خفع ــ مص٭ ــج٨وو ٍض ـرص ــز شّ ــجټٌذ ٸمٌ ــ٘ض أِ ــجهو ٨ ــز ث٨صم ٌټ ٌمفج

ــز إٗض  ــٌٍس ثټفجؼ ــو خ ــجيل  ٰٵ ٌخجټص ــج،  ــٍ خٌني ٌثخ٢ ثټص ــٌ ــري ثټ ٌشٱّ ــج  ٌشفٽٌٽي

ــپ  ــجبٌز مع ٙ ٍخٌز ثٔـض ــ ــز ثټفجِ ٌثس ټٽم٩جټؽ ٌأه ٌثمؾ  ــ ــصموثٿ خ رضًٌر ثِ

ـــ ــجمؾ ثټ ٌن ــض  PASSأٌ  SASأٌ   SPSSخ ٍٴ ــن ثټ ــري م ٌخق ٸع ــ ــصيوثٰج ټ ثِ

ٌمٙوثٴٌز. ٌثټؽيو،  َض ټنصجبؾ أٸعٌ هٴز  ٌٌ٘ 

ٍٿ            ــ ــجبٌز ٍض ثټ٩ٽ ٙ ٌثٔـض ــٌز  ــجټٌذ ثټًٌجٜ ــٺ ثِْض ــصموثٿ شٽ ــز ثِ إن أىمٌ

٨ٌٽـم ثَضؼصمـج٧ خٕـٹپ لـجٗ؛ ًثس  ثَضؼصمج٨ٌز خٕٹپ ٨جٿ  ٍه ټصٽـٺ ثټرضـٌ ٩ًـ

 ثټ٩ٽمٌـز، ثټصـٍ شُـؤ٠ٌ ثټدفـغ ثټ٩ٽمـٍ، ثٖضرشـ٠ٌجسثټدفعٌز ثٖضصأشٌز مـن ؼمٽـز 

ـجټٌذ ثٔض  ـِيُم هٌن ٔـٺ ٍض رشؿٰجِصموثٿ ثِْض ّْ ٔـٹپ ثټ٩ُضٴـز خـني  ـٙـجبٌز ًُ

ــجس  ــجس ٍض ثَضشؽجى ٌثَضلصُضٰ ــٌٌٳ  ــم ثټٱ ــز ٰي ٌټ ــز، أٌ مفج ــريثس ثَضؼصمج٨ٌ ثٖضص٭

٨ٌٍز  ــ ٌثِصفٝــجً ثٖضٍٜ ٌثټيثشٌــز  ًثس ثټٕمٙــٌز  ٌثِــصد٩جه ثَض٨صدــج ٍثٴــٲ،  ٌثٖض

ًثِز خنجء ٨٘ض شٽٺ ثټن٨َز. ٌثټٵٝجًج ٴٌو ثټو   من أؼپ م٩جټؽز ثٖضٕٹُضس 

ٙــجبٌز هٌن إن           ٌثټــربثمؾ ثٔـض ثټٹعــري مــن ثټدــجـعني ًيصمــٍن خجټصٵنٌــجس 

ًثٷ ثټدجــغ  ٌشد١ـز خـئه ٌثس ثٖض ٌأِجِـٌجس ثِـصموثٿ ىـيو ثْضه ثَضنصدجو ټرشـٌٟ 

ٍث٧ ثټ٩ٌنـجس ثٖضمصـجًر  ٌأنـ ٌٸـيث ٠د٩ٌـز  ٌثس ٍض خفعـً،  ًثس ىـيو ثْضه ٖضوَ ٌرضٌ
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ــً إٗض  ــوَ ٰيم ــجٰز إٗض م ــً. إٜ ــجس خفع ٌمن١ٽٵ ــٹجټٌجس  ــن إٔ ــج م أي ثن١ُضٴ

ًشـً  ًثمرتًـز (؟ ٌإنصيـجءث خمـوَ ٴو ًث مرتًـز أٌ َضخج جټٌذ أ٘ـٽق ټدفعـً )خـج ثِْض

ٌشفٽـٌيل. ىـيو ثټٵٝـجًج ثټصـٍ  ٨٘ض شٌؼمز مج ىٍ ٸمٍ ًٌٴمٍ إٗض مج ىـٍ ٸٌٱـٍ 

ٌشفٽٌٽيـج مـن لـُضٻ ثټص٩ـٌٯ ٨ـ٘ض  ِصفجٌٻ ىيو ثټًٍٴز ثٔضؼجخز ثټمٍٛ ٌٰيـج 

ٍٿ ثَض  ــ ٙــجبٌز ٍض ثټ٩ٽ ٌه ثْضىمٌــز ثٔضخّــصٌمٌز ټٽصٵنٌــجس ثٔـض ٌٸــيث ـــو ؼصمج٨ٌــز 

ــيث   ٌٸ ــٍ  ٌثټٹٌٱ ــٍ  ــني ثټٹم ــپ خ ٍث٘ ــ٘ض ثټٱ ــٌٯ ٨ ٌثټص٩ ــص٩مجټيج  ٌرشٌٟ ثِ

ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز  .  ثټصٹجمپ خٌنيمج ٍض ثټ٩ٽ
 

ٍمجشٍ: َض. مولپ مٱي  أ

ٙجبٌز.1  :ثټصٵنٌجس ثٔـض

ٙــجء           ٌثټ١ــٌٳ ثٔـض ىــٍ ٰــ٧ٌ مــن ٰــ٧ٌٌ ثټًٌجٜــٌجس ًٕــمپ ثټن٥ًٌــجس 

ـٲ ثټ ًثس، ثٖضٍؼيز نفٍ ؼمـ٪ ثټدٌجنـجس ٌٌ٘ ٌث ٌثء ٌ ٘ـن٪ ثټٵـ ـصٵ ٌثَِض دٌجنـجس 

ٙــجبٌز  ٙــجبٌز َض ن٩نــى خــيټٺ ثټدٌجنــجس ثٔـض ٨ٌنــو ثټفــوًغ ٨ــن ثټصٵنٌــجس ثٔـض

ٌىـى ثټ١ًٌٵـز ثټصـٍ شمٹننـج مـن  ٙـجبٌز.  ٌإنمج نٵٙـو ـٌنةـي ثټ١ًٌٵـز ثٔـض

٨ٌٌٜــيج  ٍثىٌ ثٖضمصٽٱــز ٍض ٘ــًٍر ٴٌجِــٌز ًٴمٌــز  ؼمٌــ٪ ثټفٵــجبٶ ٨ــن ثټ٥ــ

٩يج ٍض ؼـوثٌٻ شٽمٌٙـٌز خ ١ًٌٵـز شّـيپ شفٽٌٽيـج خيـوٯ م٩ٌٰـز خٌجنٌج ٌٌٜ

٨ٌُضٴجس خ٩ٝيج خد٩ٞ .  ٍثىٌ   ثشؽجىجس ىيو ثټ٥

ٙجء. 2  :ثَضِصوَضيل ثٔـض

صوَضٻ ىٍ          ٌر  ثَِض ٍثٰ ٌثټدٌجنجس ثٖضص ٌٰفٚ ثٖضٵومجس  ًثِز  ثٔصٵجٳ ثټنصجبؾ من ه

ٙجبٌز ثٖضٵجًٌْ ثِصنصجػ أٌ ،٨ن ٤جىٌر م٩ٌنز ٌثټصٍ ټٽمؽصم٪ ثٔـض ٍټز ش٩صرب )  مؽي

ٙجبٌز ثټمج٘ز ٌثٖضٵجًٌْ ثټدٌجنجس من ټٽدجـغ( ٍثبٌز خجټ٩ٌنز ثٔـض  ش٩صرب ٌثټصٍ ثټ٩ٕ

ٌٰز ٍثبٌز ثټ٩ٌنز نصجبؾ ش٩مٌم ٸٌٱٌز خم٩نى آلٌ أٌ ټٽدجـغ، مصجـز أٌ م٩ٌ  ٨٘ض ثټ٩ٕ

  .ثٖضؽصم٪

ٙجبٍ ًٌصٹٍن            صوَضٻ ثٔـض ٨ٍني من ثَِض  : ىمج أِجٌِني مٍٜ

ــوًٌ    ــٍ :أ. ثټصٵ ــوًٌ ٩ًن ــجًٌْ شٵ ــجبٌزثٔـض ثٖضٵ ــز ٙ ٍټ ــ٪ ثٖضؽي ــن ټٽمؽصم  م

ٍثبٌز ثٖضٵجًٌْ ٍمز ټٽ٩ٌنز ثټ٩ٕ ٙجبٌز ثٖض٩ٽ  .(1)ثٔـض
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ًثس    ٨ـن م٩ٌنـز ٌٰٜـٌز ٘ـفز مـوَ ثلصدـجً ش٩نـٍ :ثټٱٌٜـٌجس ح. ثلصدـج

ٍټـز مٵجًٌْ ثٖضؽصم٪ خ٩ٞ  ٨ـ٘ض خجَض٨صمـجه ىثشـً، ثٖضؽصمـ٪ شًٍٍـ٪ ٨ـن أٌ ثٖضؽي

ٍثبٌز. خٌجنجس  (1)ثټ٩ٌنز ثټ٩ٕ
 
ٙجبٌز .3 ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌزمن٥ٍمز ثټفَٿ ثٔـض  :ټٽ٩ٽ

ـــجمؾ ثٻ ٌن  (Statistical package for social sciences) أٌ SPSS خ

ٍخٌز " ًر ٨ــن ـــَٿ ـجِــ ٌىــٍ ٨دــج ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌــز" ،  ٙــجبٌز ټٽ٩ٽــ ثټفــَٿ ثٔـض

ــٍط  ــ٪ ثټدف ــجهر ٍض ؼمٌ ــصموٿ ٨ ــج. ًٌّ ٌشفٽٌٽي ــجس  ــجٻ ثټدٌجن ــز ٔضهل مصٹجمٽ

َض ــز  ــجس ثټٌٴمٌ ــز ثټصــٍ شٕــصمپ ٨ــ٘ض ثټ٩وًــو مــن ثټدٌجن  ًٵصرصــ ٨ــ٘ض ثټ٩ٽمٌ

ٌټٹـن  ثټدفٍط ثَضؼصمج٨ٌز ٰٵـ٢ خـجټ٬ٌم مـن أنـً أنٕـأ أ٘ـُضً  ټيـيث ثټ٭ـٌٛ، 

ــز ٍض  ــً ثټٱجبٵ ًش ٌٴو ــج (  ٙــجبٌز ) شٵًٌدً ًثس ثٔـض ــج ثٔــصمجټً ٨ــ٘ض م٥٩ــم ثَضلصد

ٍثٰٵـً مـ٪ م٥٩ـم ثټربمؽٌـجس ثٖضٕـيًٍر؛ ؼ٩ـپ منـً أهثر  ٌش م٩جټؽز ثټدٌجنـجس 

ٍث٧ ثټدفٍط ثټ٩ٽمٌز  (2). ٰج٨ٽز ټصفٽٌپ ٔصى أن
 
ٌثٖضوثلپ ثټٹٌٱٌز:ظج ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز خني ثٖضوثلپ ثټٹمٌز   نٌج . ثټ٩ٽ

ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌـز شصأِـْ ٍض من١ٽٵجشيــج             مـن ثٖض٩ـٌٌٯ أن ثټدفـٍط ٍض ثټ٩ٽــ

ٌٸٌٱـٍ، ـٌـغ ًّـصيوٯ  ٻثټصفٽٌٽٌز ٨٘ض مـولٽني ٸمـٍ  إنصـجػ أٌ ثِـصريثه  ثٌْض

ــٽز خجټ ــٍط ثٖضصٙ ــجبٌز ٍض ثټدف ٙ ٌثٔـض ــز  ٌثټٹمٌ ــز  ــجس ثټ٩وهً ــجس ثټدٌجن ٩ُضٴ

ٍثىٌ ثَضؼصمج٨ٌــز، ًشدج٠ـجس خــني ثټ٥ـ ــوثس ثټصفٽٌــپ  ٌثَض أٌ مـج ١ًٽــٶ ٨ٽٌـً خـٍ

ٌثټدٌجنٌـز، ٍض ــني أن  ًّـصيوٯ شفوًـوث  ثټعـجنٌٍشفًٌٍىج ٍض ًٍ٘ىج ثټٌٴمٌـز 

ــج٨ٽني  ــٌز ټٽٱ ٌثټٕمٙ ــز  ــًٍ ثټوَضټٌ ٌثټٙ ٍثٴٲ  ــجٖض ــز خ ــجس ثٖضص٩ٽٵ ــو ثټدٌجن شًًٍ

ــج٨ٌني، ٌش ثَضؼصم ــٲ  ٍثٴ ــ٘ض م ــجهر ٨ ــو ٍض ثټ٩ ــيي ٩ًصم ــپ ٌثټ ًثس ثټٱج٨ ــٍ ٙ

ــز ٌثس ثټدفعٌ ــو ثْضه ــُضٻ ٨وً ــن ل ــٺ م ٌىټ ٍٸً،  ــٽ ــز ِ ٥ ٌمُـض ــج٨ٍ   ثَضؼصم

ــپ  ــنيؾ ثټصفٽٌ ٨ٍجشٍ أٌ م ــ ــپ ثٖضٍٜ ــنيؾ ثټصفٽٌ ــز أٌ م ــز أٌ ثٖضٵجخٽ ٥ ٸجٖضُـض

 شفٽٌپ ثٖضٝمٍن. ثټٱٌربي،
 

                                                           
 مرجع سابق. (1)
ــــــات  محييييييزة زلمييييييد دودييييييين، (2) ، دار ادلسييييييرية، عمييييييان، spss باســــــتخدامالتحليــــــل اإلحصــــــائي المتقــــــدم للبيان
 89،ص :908، 9ط
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ــ٩ٌز،            ــز ثټٍٜ ــومجس ثٖضنيؽٌ ــٌٰٞ ثٖضٵ ــعُض ش ــز م ــجس ثټصأًٌٽٌ  ٰجټن٥ًٌ

ــ ــجىؾ شي ــج من ــوَض مني ــصموٿ خ ــج٨ٽني ٌشّ ــجنٍ ثټٱ ــم م٩ ــٲ ٌ ٰي وٯ إٗض ٌ٘

ًخ١يــج ٌټــز  ٌمفج ٌأن  ثَضؼصمــج٨ٌني  خجټٱٝــجء ثټ٩ــجٿ ثټــيي ـــوط ٌٰــً ثټٱ٩ــپ، 

ــج٨ٍ ــ٪ ثَضؼصم ٍثٴ ــز،،(1)ثټ ٨ٍجس ثټعٵجٌٰ ــ ٌثٖضٍٜ ــجس  ــپ ثټعٵجٰ ــجس،  مع ّ ٌثٖضِؤ

ـٌٱً ٨ـ٘ض ٔـجٸٽز ؼمٽـز مـن ثٖضص٭ـريثس خـنٱْ  ٬ٌريىج( َض ًمٹن لٱًٝ إٗض شٍ٘

ٍثٴ٪ ثټ ٽٍح ثټيي ًفوط ٍض ثټ  . (2)١د٩ٌٍثِْض
 
 ثټصفٽٌپ ثټٹٌٱٍ:.1

 ًُِفٌٽُنج مٙـ١ٽق ثټصفٽٌـپ ثټٹٌٱـٍ إٗض ؼمٽـز "ثټدفـٍط ثټٹٌٱٌـز، ىټـٺ             

ممصٽٱـز)منجىؾ( مـن ثټدفـٍط ٍض  ثٖض١ٙٽق ثټٕجمپ ثټـيي ًفصـٍي ٨ـ٘ض أنمـجٟ

ًثِـز ٌه ٌثٌٰـز،  ٬ٍ ٥ـز  ثټفجټـز، ٨ٽم ثَضؼصمج٧ منيـج ثټدفـٍط ثٔضظن ٌخفـٍط ثٖضُـض

ٌشمصٽـٲ ىـي ثټـد٩ٞ ٍض أِّـيج ثټٱٽّـٱٌز  و ثټدفـٍط ٨ـن خ٩ٝـيجخجٖضٕجًٸز، 

ــ٩يج ٍض  ــرتٸز شٝ ــجىٌ ثٖضٕ ــن ثٖض٥ ــوهثً م ــجً ٨ ــج ؼم٩ٌ ــز، إَض أن خٌني ٌثټصفٽٌٽٌ

ًنز خجټدفٍط ثټٹمٌز". ٌثـو مٵج  (3)شٙنٌٲ 

ص٭جٻ ٨٘ض ثټدفٍط ٍخجثټٹٌٱٌز ٩ًصمو  إن ثَٔض ًثِز ٨٘ض ٌؼ ٌثءر ه  ثټدٌجنجس ٌٴ

وثط ٥ز ٌثٴ٪ من ثټنصجبؾ ٨٘ض ثټفٍٙٻ ـٌغ ًصم ،ٸمٍ ٬ري خأِٽٍح ٌثْـض  مُـض

وثط ٌشفٽٌپ ٍثٴٲ.. ثْـض  ٤ٌٌٯ ٍض ٨جهر ثټٹٌٱٍ خجټدفغ ثټٵٌجٿ ، أًن ًصم.ٌثٖض

ٌثبٌز، "ًٌٹٍن خنجء ثټ١ًٌٵز ش٤ٌٍٲ ٨٘ض ثټٹٌٱٍ ثټدفغ ًٌصأِْ ثټ١د٩ٌٌز، صٵ  ثَِض

ٍر ثټٹٌٱٌز ثټدفٍط ثًٖضولپ ٠دٶ ثټن٥ًٌز ٍر ل١  من ثټدٌجنجس ؼم٪ أًن ًصم ل١

٥ز،ٌث ثٖضٵجخُضس لُضٻ  إٗض ىثس ثټ١د٩ٌز ثټٹٌٱٌز ثټدفٍط ـٌغ ش٩ّى ىيو ٖضُـض

ٌخجټصجيل ٰئنً َض خأِٽٍح أٌ ثټن٥ًٌز ثٖض٩ٌٰز ش١ًٌٍ ٌثبٍ،   ثټدفٍط ٤پ ٍض ًمٹن ثِصٵ

                                                           

مطبوعات مركز البحوث  ،االجتماعقراءات معاصرة في نظرية علم مصطفى خلف عبد اجلواد، . (1)
 .??،ص 9009، والدراسات االجتماعية

مطبوعات مركز البحوث  ،االجتماعقراءات معاصرة في نظرية علم مصطفى خلف عبد اجلواد،  (2)
 .?? ص، 9009، والدراسات االجتماعية

عات، القاىرة، ، دار النشر للجام;، طمناىج البحث في العلوم النفسية والتربوية، رجاء زلمود أبو عالم (3)
 .>=9ص ،;900
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 ٨ٽٌيج ًؽٌَ ثټصٍ ثٖضٱٌهثس ٨وه ًٹٍن ٌخجټصجيل ثټفؽم، ٸدرير ٨ٌنجس ثلصٌجً ثټٹٌٱٌز

ٍثبٌز ٨ٌنجس ثلصٌجً ًصم َض ،ٴٽٌُض ثټصفٽٌپ  .(1)ثټفجَضس" ىيو پمع ٍض ٨ٕ
 
 ثټٹمٍ: ثټصفٽٌپ.2

ًشدج٠ــجس ٌ ثټ٩ُضٴــجس خــني ثٖضص٭ــريثس           ًدفــغ ثټدفــغ ثټٹمــٍ ٍض ؼمٽــز ثَض

ٍثٴـ٪ ثن١ُضٴـج مـن ثټٵنج٨ـز  ج ټٽ ــٍ خٕٹپ ًَُمٹن مـن شٕـٹٌپ ٘ـًٍر أٸعـٌ ٌٜ

ٌټـز ثټصـوټٌپ ٨ـ٘ض  خٍؼو ٔٹپ مج من أٔٹجٻ ثټ٩ُضٴجس خـني ىـيو ثٖضص٭ـريثس ٌمفج

ٍهىج إـٙـجبٌج، أٌِّـج ٨ـ٘ض مـج ًمٹـن ثټمـٌٌػ خـً مـن نصـجبؾ ًمٹـن ٌش ٌؼ

ٵجن أٌ شٱنٌو ؼمٽـز ثَضٰرتثٜـجس ثټصـٍ ثن١ٽـٶ منيـج ثټدفـغ،  ٸرضًٌر خفعٌز ثًٔض

ٸمج ًمٹن ثټٵٍٻ أن ثټنٵ١ـز ثټٱجًٴـز ثټصـٍ ًمٹـن مـن لُضټيـج شفوًـو مُضمـق 

ٍثبٌز أٌ ثـصمجټٌـز ٍض  ثټدفٍط ثټٹمٌـز ىـٍ ثِـص٩مجٻ ثټ٩ٌنـجس ثټصـٍ شٹـٍن ٨ٕـ

ًثِز، خ٩ـوه منجِـذ ٌٍض ــجَضس ألـٌَ ًٹـٍن ٸدـريث ثټ٭جټذ، ټصمعپ  مؽصم٪ ثټو

 إىث ٸنج خٙوه ثټٵٌجٿ خمٍّؿ ثؼصمج٨ٌز. 

ثټـنم٢ ٸمـج  ث٨ٌنو ثټفوًغ ٨ن ثټدفٍط ثټٹمٌز ٰـئن أٰٝـپ معـجٻ ٨ـ٘ض ىـي        

ٍهن  ًٵٍٻ ًثِز إمٌـپ هًٌٸـجًم ــٍٻ ثَضنصفـجً ىًًٍمٍن خ ًأَ أنـً  (2)ه ثټصـٍ 

ٍهن أن أًــزًمٹــن ث٨صدجًىــج ظــًٍر ـٵٌٵٌــز؛ ٰيــٍ  "٨ُضٴــز  شعدــض ـّــذ خــ

ٍىػ ِـددٍ  إـٙجبٌز خني مص٭ـريًن َض ًمٹـن شٱّـريىج مـج ټـم نـولٽيج ٍض نمـ

ًشدج٠ـجس " ٙـجبٌز ٍض ٴٌـجُ ثَض ـجټٌذ ثٔـض ًخ٢ هًٌٸجًم خـني ثِـصموثٿ ثِْض ؛أًن 

 ٨ٌجمپ ثټّددٌز خني ىيو ثٖضص٭ريثس ثٖضّصٵٽز ٌ ثټصجخ٩ز. خني ثٖضص٭ريثس،
 

ٍټٍؼٌز:ظجټعج. مص١ٽدجس ثټصفٽٌپ ثټٹمٍ  ٌ  ٌثټٹٌٱٍ ٍض ثټدفٍط  ثټٍِّ

 :ٍــثټٹٌٱ ثټدفغ.1

ًصمجًَ ثټدفغ ثټٹٌٱٍ ٨ـن شٽـٺ ثټ١ـٌٳ ثټٹمٌـز ٍض ٨ـوٿ ث٨صـوثهو خـجټٱٹٌر         

ٍٿ ثټٵجبٽــز ٌأِــجټٌذ ثټ٩ٽــ  ثَضؼصمج٨ٌــز ټٌّــض ىــٍ نٱّــيج خج٨صدــجً أن أىــوثٯ 

ٍٿ ثټ١د٩ٌٌـز أٌ ٌمـآَضس ثټ٩ٽـ  ٰجټدفـغ ٍض ثټدفـٍط ثټٹٌٱٌـز ثټٱًٌَجبٌـز، أِجټٌذ 

                                                           

، ورقة  مقدمة يف اطار ادلؤمتر العريب استخدام المدخلين الكمي والكيفي في البحثعادل زلمد ريان، (1)
 .:900ماي  >8-;8الثالث للبحوث اإلدارية والنشر، القاىرة 

جلامعية للدراسات ترمجة مروان البطش، ادلؤسسة ا ،االجتماعالطرائق في علم رينوفيول،  رميون بودون،.(2)
 @:،ص 8،9080والنشروالتوزيع،ط
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ٌشد٢ هثبمــجً خجټّــٌجٳ مــن مّــٽمجشً ثټــيي  ثٖضنيؽٌــز أن ثټّــٽٍٷ ثٔضنّــجنٍ مــ

ٌه ثټدفـٍط ثټٹٌٱٌـز  أًـن ًـٌَ ِـرتثٌُ ٌىيث ـّذ ٰيم  " ـوظض ًٌٰ، "ټِفـو

ٌشد٢ خــأي نـ٧ٍ مــن ثټدفـٍط ثټصــٍ ټـم ًــصم  أن "مٙـ١ٽق ثټدفـغ ثټٹٌٱــٍ ًـ

ـجبپ ألـٌَ  ٍثِـ١ز أي ٌِ ٙـجبٌز، أٌ خ ٌثءثس ثٔـض ٍثِـ١ز ثٔضؼـ پ إټٌيـج خ ثټصٍ٘

جبپ ثټٹمٌز" من  .(1)هٌن ثټٍِ

ٌبـز ثټـيي شمٌـَس خــً ثټدفـٍط ثټٹٌٱٌـز  مٵجخـپ ثټدفــٍط             إن ٔـٹپ ثٖضنج

ٍثىٌ ثٔضنّـجنٌز ٰيـٍ ٌإن ث٨رتٰنـج خوٴـز ثټٵٌجِـجس  ثټٹمٌز، ٍه ثٗض ٠د٩ٌز ثټ٥ـ ٩ً

ــعُض أٌ  ــٌىض م ــن ثټ ــوًغ ٨ ــٍ "ٰجټف ــوىج ثټٹٌٱ ــص٥پ خد٩ ــج ِ ــز  إَض أني ثټٹمٌ

ــجن  ًثء ... ٌإن ٸ ٌثِض ــٲ  ٍثٴ ــٍ،ثٖض ــٹپ ٸم ــج إٗض ٔ ــن شفًٌٍى ــن ثٖضمٹ ــج  م ٰئني

ٌټنـج  ٍه ثٗض ـٵٌٵصيـج ثٔضنّـجنٌز ميمـج ـج ٌش٩ـ ِصفج٦ٰ ٨ـ٘ض ٠د٩ٌصيـج ثټٹٌٱٌـز 

 .(2)أن شّصؽٌذ إٗض ټٽٵٌجِجس ثټٹمٌز ثټصٍ شمض شيٌةصيج من أؼپ ىټٺ"
 
 :ٍــثټٹم ثټدفغ.2

ٍټٍؼٌز ًَّصنِٹٲ شولپ ٴٌم ثټد          ٌ جـغ أٌ إن ثَضشؽجو ثټٹمٍ ٍض ثټدفٍط ثټٌٍِّ

٧ٍ أٌ ثٖضٕٹٽز ثټصٍ ًدفعيج، ًث ٍض شفوًو ثٖضٍٜ أي أن ثټدجـغ ًؽذ أن ًصد٪  ټ٩ديج هٌ

ٌثءثس ټ٩َٻ ثټفٵجبٶ  خفٌغ َض شصدٵى إَض رص ثټيثشٌزٌثِصد٩جه ٸپ ثټ٩نج إؼ

 ٧ٍ ٨ٌٍز. إٜجٰز إٗض أن ثټدفغ ثټٹمٍ ًُِٹّذ ثټدجـغ ثِصٵُضټٌز ٨ن مٍٜ ثٖضٍٜ

ٙجبٍ، أًن ش٩صمو ٨٘ض  ٨٘ض ث٨صدجً ش٩جمٽً م٩يج خٕٹٽيج ثټدفغ؛ ٌثٔـض ثټٌٴمٍ 

ٌشفٽٌٽيج، ٙجبٌز ٍض ثټ٭جټذ ٍض ؼم٩يج ټٽدٌجنجس  جټٌذ ثٔـض  ٨٘ض ثټفٹم ًٌمٹن ثِْض

ًثِز ٍثٌٰس إىث ٸمٍ ٨مٽٌج خفغ أنً ٨٘ض ثټدفغ أٌ ثټو  : ثټصجټٌز ثټمٙجبٚ ًٌٰ ش

 ًثِز ٸجنض إىث  ثټصـٍ ثٖضفـوهر ثٖضص٭ـريثس مـن ٨ـوه خـني ثټ٩ُضٴز ثلصدجً شصنجٌٻ ثټو

ٌٍٰ  .م٩ني م٩ٌٍض ـٵپٍ  ٍض مفوهر ٌمٵجًٌْ ِجخٵز خٕأنيج أهخٌجس شص

 ٌثء ؼم٩يــج شــم ثټصــٍ ثټدٌجنــجس ٸجنــض إىث ًثِــز، ٔضؼــ  أٌ ٸمٌــز ٠د٩ٌــز ىثس ثټو

ٌثء ٸمٌـز خٌجنـجس إٗض شفًٍٽيج ًمٹن  شفٽـٌُضس إـٙـجبٌز ًمٹـن ثلصدجًىـج خـئؼ

ٱٌز  أٌ ثِصوَضټٌز. ٌ٘
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 ًثِز ش٩صمو ٨٘ض شٕـٹٌپ أٌ خنـجء ٨ُضٴـز نّـ دٌز خـني ثٖضص٭ـريثس مـن إىث ٸجنض ثټو

 ٌ ًشدج٠ًٌ من لـُضٻ ثټٵـٌم، ثټنّـذلُضٻ ؼوث ٌمٵـجًٌْ  ٻ ث ؼـوثٌٻ إـٙـجبٌز، 

ــجبٌز، ــ إـٙ شد ــپ ثًَض ــعُض: م٩جم ــز،  جٟم ــز ثٖضٌٸًَ ــصض، ثټن٨َ ــجًٌْ ثټصٕ مٵ

 .(1)ثټصدجًن،....ثټن

 ٌٰز مٵجًٌْ ثټدجـغ ثِصموٿ إىث جهٴز ظجخصز م٩ٌ ٌ٘  ً  .إـٙجبٌج
 

ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌ ًثخ٩ج. ٙجء ٌ ثټ٩ٽ ًثس ثْضهثشٌز:ثٔـض  ز ٌ ثټرضٌ

ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌــز              َض ًمٹــن إنٹــجً ىټــٺ ثټصــأظٌ ثټدــجټٮ ثټــيي ٨ٌٰصــً  ثټ٩ٽــ

ـجٰز ثټصـٍ ٴـوميج ټيـج  ٨ٌٽـم ثټـنٱْ شفوًـوث خصٽـٺ ثٜٔض ٌلج٘ز ٨ٽم ثَضؼصمـج٧ 

ٙجء، ٍٿ ثٔـض ٍض إ٠جً مج ًمٹن شّـمٌصً خٕـٹپ مـن أٔـٹجٻ ثټصٹجمـپ ثٖض٩ـٌٍض،  ٨ٽ

ٙــج ٰجِــص٩جنز ثَضؼصمــج٨ٍ ًثِــجشً، ٸــجن مّــصيوٰج ٨مٽٌصــني خجٔـض ء ٍض ه

ــج ــني ىم ٌمرتثخ١ص ــني  ــصنصجػ. من١ٵٌص ٌثَضِ ــجُ  ٌثس  ثټٵٌ ــو ثْضه ــ٪ "شؽوً ٌم

ــ٪  ٍثِ ــُضٿ ثِضيل ثټ ــٍ ټٕض٨ ــٲ ثٖضنيؽ ــً ثټص٤ٌٍ ــٌٲ ټ ــيي أٜ ٌثټ ــجبٌز  ٙ ثٔـض

ٌثٖضٵــجخُضس؛ ٌثټــيي ِــمق خجٖض٩جټؽــز ثِضټٌــز ٌ ثټٌٴمٌــز ټُضِــصدٌجنجس   ثَضنصٕــجً، 

ٌثټربمؽٌــجس مــن ٠ــٌٯ ٸــجن ىنجټــٺ إٴدــجٻ ٬ــري مّــدٍٳ ٨ــ٘ض  ىــيو ثِضټٌــجس 

إنٕـجء ًِـم  ثٗض  خٌـجً خًٍهًـٍټٵو مٹنض ىـيو ثټصٵنٌـجس ٸمـج أٔـجً  ثټدجـعني،

ٍثٜـٌ٪ ثٖضدنٌـز، ٌشُفـوه ثٖض ًٌمٹـن أن ًنٵـپ ىـيث  خٌجنٍ ټٽ٩ُضٴجس ثټصـٍ ش٩ُـٌٯ 

ٍىػ  ٌىـيث ثټنمـ ٍثىٌي  ٍثٴـ٪ ممصٽٱـز ٨ـ٘ض ثٖضّـصٍَ ثټ٥ـ ثټٌِم إٗض أٔٹجٻ من ثټ

ٌىج  ثټن٥ٌي ًمٹن أن ًٵـرتؿ ٌثء ٴٌجِـجس ؼوًـور شٙـدق خـوً ٨ـن ٠ًٌـٶ إؼـ

ٍثٌٜ٪ ؼوًور"  .(2)مدجها ټدنجء م

ٙـجبٌز ٨ـ٘ض أنيـج َض شمـٌػ             ـجټٌذ ثٔـض ٌثِْض ٙـجء  ٴو ًٱيـم ثټـد٩ٞ ثٔـض

ٍٿ خٌجنٌــز، أٌ ـّــجح  ٨ٌٌٜــيج ٍض ؼــوثٌٻ ًٌِــ ٍمــجس  ٍنيــج ؼمــ٪ ثٖض٩ٽ ٨ــن ٸ

ٌثټنّـذ ثٖضمصٽٱـز. إَض أن ثٔض  ٌثٯ ثٖض٩ٌـجًي  ٌثَضنفـ ١جس  ـٙـجء ٍض ٘ـًٍشً ثٖضصٍِ

ٍٿ ٨ٽٌيــج ثټ١ًٌٵــز ثټ٩ٽمٌــز  ٌبٌّــٌز ثټصــٍ شٵــ ثټفوًعــز ىــٍ أـــو ثټــو٨جمجس ثټ
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ٌثًو ٍض نٵ١صـني أِجِـٌصني  ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌـز، ًٌمٹـن أن نٽمـٚ أه ټٽدفغ ٍض ثټ٩ٽـ

ٌٍٰر ټــوَ ثټدجـــغ، ٌټــز شٕــٹٌپ ؼمٽــز ثټدٌجنــجس ثټمــجٿ ثٖضصــ َضىمــج ىــٍ مفج  أ

ٌشن٥ٌميـج أٌ ٍخٌيـج  ٌشد ٌٰيميج  ٌټز شٽمٌٙيج  ټٹـٍ ًّـيپ شجټٌـج  شٱٌٌةيـج، ٌمفج

ٵـجبٶ، ٌثبـٶ  ثِصمُٗض مج ًمٹن منيـج مـن م١٩ٌـجس ـٌ ٌىټـٺ ث٨صمـجهث ٨ـ٘ض ٠

٨ٍــز، ًُ مــن  مٵــجًٌْ إـٙــجبٌز  إـٙــجبٌز مصن ــم َٜ ٌمــج  ــٱٍ  ٙــجء ثټٍ٘ ٸجٔـض

ــٲ ــز  ثټصــٍ شٌٸــَ ٨ــ٘ض لج٘ــٌز ثټٍ٘ ث٨صمــجهث ٨ــ٘ض مٵــجًٌْ ثټن٨َــز ثٖضٌٸًَ

ٌثَضنفوثً ... ث ًشدجٟ  ٌمٵجًٌْ ثَض  ټن.ٌمٵجًٌْ ثټصٕصض 
 

ـصوَضٻ،             ٌىټـٺ شأٌِّـج ٨ـ٘ض  أمج ثټنٵ١ز ثټعجنٌـز ٰصـصٽمٚ ٍض ميمـز ثَِض

ٌټـز  مدوأ شمعٌپ ثټ٩ٌنز ٖضؽصم٪ ثټدفغ، ـصوَضٻ خيـيث ثٖض٩نـى مفج ـٌـغ ًٹـٍن ثَِض

ٍټٌٱــً ٌؼم٩ــً مــن ــٌٲ ثٖضؽصمــ٪ ثن١ُضٴــج ممــج شــم ش ــٍٻ ټصٍ٘ م١٩ٌــجس  ثټٍ٘

ٍخز منــً ــٍٻ إٗض ـــٍٻ ثټ٩ٌنــز ثٖضّــف ش٩مٌمــجس ًمٹــن  ٌىټــٺ ثِــصيوثٰج ټٽٍ٘

ٍظٍٳ خيج )٨٘ض ثْضٴپ إـٙـجبٌج( ٨ـ٘ض ثٖضؽصمـ٪ ثن١ُضٴـج مـن ممٌؼـجس ثټ٩ٌنـز،  ثټ

ــجً  ــٍ ثلصد ٌى ــم  ــٌز أى ــصوَضيل خٵٝ ــجء ثَِض ٙ ــجٿ ثٔـض ــجٰز إٗض ثىصم ــيث خجٜٔض ى

ٌشفوًوث شٽٺ ثټٙٱًٌز أٌ ثټدوًٽز . ٬ـري أنـً مـن ثٖضيـم ثټرتٸٌـَ ٨ـ٘ض (1)ثټٱٌٌٜجس 

ـجټ ٙـجبٌز ثټرضًٌر ثْضهثشٌز  ٍض  ثِـصموثٿ ثِْض ٙـجء َض ًؽـذ  ،ٰٵـ٢ٌذ ثٔـض ٰٕـض

ٌٽز ٴدپ ٸپ يشء.  أن ًٹٍن ٬جًز ٍض ـو ىثشً خپ ثنً ٌِ
 

ٙــجبٌز ثٖضنجِـدز ٍض ثټدفــٍط  ثْضِـجټٌذ ثلصٌــجً لجمّـج. م٩ـجًري ثٔـض

 ثَضؼصمج٨ٌز:  

ٍخز ثټدجـغ ًؽو            ٌثء ٨نـو ٩٘ ٙـجبٍ،  ثټصفٽٌـپ ؼيـز مـن خفعـً إؼـ ثٔـض

ٌټز ثٔضؼجخز ٨ـن ِـ ثخصوثء٩ٰٽًٌ  ٌثټرضـًًٌز ټٽصفٽٌـپ مفج ؤثٻ ـجؼصـً ثټفٵٌٵـز 

ٌىـٍ  ٙجبٍ من ٨وميج؟ إٜـجٰز إٗض رضًٌر ثٔضؼجخـز ٨ـن ِـؤثٻ ميـم ألـٌ  ثٔـض

ٍثٌٰر ؟ ٨ـ٘ض  ٨مٽـً َض ًّـص١ٌ٪ أٌ ثټيي ًّـص١ٌ٪ مج ٙـجبٌز ثٖضصـ خجټصٵنٌـجس ثٔـض

ٙـجبٌز. ـصوَضٻ ثٔـض ٌثَِض ٌثس ثټٵٌـجُ  ٌأه ـجټٌذ  ٬ـري أنـً ټـٌْ  ث٨صدجً ٸعٌر ثِْض

ٙـجبٍ ثټصـٍ  من ثټ٩ٽمٌـز أن ًمصـجً ثټدجــغ ثَضلصدـجً أٌ ٠ًٌٵـز ثټصفٽٌـپ ثٔـض

ٙـجبٍ  ًمٹن أن شّـجنو ثٰرتثٜـجشً، خـپ ًؽـذ أن ًٹـٍن ثلصٌـجً ثَضلصدـجً ثٔـض
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ٌ خفّــذ مٵصٝــٌجس ثټدفــٍط  ٌىټــٺ خــأن شٹــٍن  ټــٌْ ثټ٩ٹــْ،ٌمص١ٽدجشيــج 

ٙـجبٌز ثٖضّـجىمز ٍض  ظـم خفعـً، ٨ـن مٕـٹٽً ثٔضؼجخـز ميمصً ؼم٪ ثٖض١٩ٌجس ثٔـض

ــوه ــجهً ًف ــيو مٙ ــجسثټدٌ ى ٌثءثس جن ــ ٍثس ٌثٔضؼ ــ ــجبٌز ٌثټم١ ٙ ــز  ثٔـض ثټُضٍم

ــج، ــص٭ُضٻ  ټصفٽٌٽي ــجٌٻ ثِ ــجبٌز شف ٙ ــجټٌذ ثٔـض ــئن ثِْض ــجَضس ٰ ــپ ثټف ٌٍض ٸ

ٌٰيميج من لُضٻ:  ثټدٌجنجس ىثس ثټًٍٙ ثټٹمٌز 

 ًشيج ٨٘ض أنٴ ٍټيج ًصؽم٪ ثټصٍ ثٖضٌٸًَز ثټنٵ١ز شفوه و  ٨ن ثټدٌجنجس ـ

 .ثٖضٌٸًَز ثټن٨َز مٵجًٌْ ٠ًٌٶ ثِصموثٿ

 ق  ثټصٕصض. ـّجح ٠ًٌٶ ٨ن ثټدٌجنجس ثنصٕجً ٌزٸٌٱ ًٍٜ

 ثټدٌجنـجس مـن مـج نـ٧ٍ خـني شـٌشد٢ ثټصٍ ثټ٩ُضٴز إظدجس ٌ ٴٌجُ ٔور 

ًشدجٟ ٴٌجُ ٍض ثټفجٻ ٸمج ىٍ ألٌَ ٌخٌجنجس  .ثٖضص٭ريثس خني ثَض

  ثلصدجً ٘ـفز ثَضٰرتثٜـجس ثټصـٍ ًصأِـْ ٨ٽٌيـج ثټدفـغ مـن لـُضٻ

صوَضټٌز. ًثس ىثس ثټ١د٩ٌز ثَِض ٌثَضلصدج جټٌذ   ثِْض

ٙـجبٌز ثٖضنجِـدز،         جټٌذ ثٔـض ىنجټـٺ ؼٽـز مـن ثٖض٩ـجًري  ٌمن أؼپ شفوًو ثِْض

ٍٻ ټييث ثټيوٯ:   ثټصٍ ًمٹن أن شمعپ مٌؼ٩ٌجس أٌ نٵج٠ج ثِرتٔجهًز ټٽٍ٘

ًثِز ٍض ٔٹپ شًٍٍ٪ ثټدٌجنجس.  :مؽصم٪ ثټو

ٌث٨ـجر ثټدجــغ ٨٘ض ًؽذ           ـٹپ  ثَضٰرتثٜـجس م جِـٌز خٕـأن ٠د٩ٌـز ٌٔ ثِْض

ىـپ أن ٔـٹپ ثټصًٍٍـ٪ ثټن٥ـٌي ټٽدٌجنـجس ٠د٩ٌـٍ   :ـٌـغ من يل،ثٖضؽصم٪ ثْ٘ض

ٌخـز ٨ـن م٩ـجټم  ٌىپ أن ثٖض١٩ٌجس ثټٌٴمٌـز ٨ـن ثټ٩ٌنـز ىـٍ ٘ـًٍر مٵ أٌ َض ؟ 

يل؟   ثٖضؽصم٪ ثْ٘ض

 أـــو ٰئنــً ٨مٽٌــج ًــصم ثلصٌــجً؛ خجٔض٨صوثټٌــز ثټصًٍٍــ٪ ًصّــم ٸــجن ٰــئىث          

جټٌذ  ًّـص١ٌ٪ ټـم إىث أمـج ٖض٩جټؽصيـج خٌجنجشـً مـ٪ شصنجِـذ ثٖض٩مٽٌـز ثټصـٍ ثِْض

ٱـجء ثټدجـغ صمـجيل ٸـجن ثټصًٍٍـ٪ أٌ ثټصًٍٍـ٪، خئ٨صوثټٌـز ثًٔض  ٬ـري ټٽمؽصمـ٪ ثَـض

ـجټٌذ ثټُضم٩ٽمٌـز أــو ًّـصموٿ ثټفجټـز ىـيو ٍض ثټدجـغ ٰجن م٩ٌٌٯ  ثټصـٍ ثِْض

 (1).ٖض٩جټؽصيج خٌجنجشً م٪ شصنجِذ

  

                                                           

دار جهينة للنشر  ،لبحث التجريبي واختبار الفرضياتا عبد اجلبار توفيق زلمد البيايت،(1)
 .98، ص ?900والتوزيع،عمان،
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٨ٌٍز مّصٍَ ثټٵٌجُ)٠د٩ٌز ثټدٌجنجس(: . 2  شفوًو ن

ــٌشد٢ ثلص           ــجًً ــجُ ٌ ــصٍي  ثٖضٵٌ ــو مّ ــجبٌز خصفوً ٙ ــجټٌذ ثٔـض أٌ ثِْض

ًخ٩ـز  ثټٵٌجُ ټٽدٌجنجس أٌ ثٖضص٭ريثس، ـٌـغ ًـصم شٵّـٌم مّـصًٍجس ثټٵٌـجُ إيل أ

ٌثټنّـدٍ" ٌثټٱـرتي  ٌثټرتشٌدـٍ،  ـمٍ،  ٍث٧ ىٍ" مّصٍي ثټٵٌـجُ ثَِض ٌىـيو (1)أن ،

ٹپ ثټدٌجنجس. ٍمجس ٌٔ  ثٖضٵجًٌْ ثټصٍ شمصٽٲ من ـٌغ ٔٹپ ثٖض٩ٽ
 
ًثِز ٌ ـؽميج٨وه ثټ٩ٌنجس مف.3  :پ ثټو

ٍه ًص١ٽذ ثټدفغ شٙمٌم ٸٍن ـجټز ٍض           ٌثـور، ٌؼ ٍه ٨ٌنز   ثلصٌجً ثټدجـغ ًٌ

جټٌذ من ثټ٩وًو ٰينجٷ ټٽمؽصم٪، ثټ٩ٌنز ىيو شمعٌپ موَ ًثمرتًز ثِْض  ثټدج

ًثمرتًز ٌثټُضم٩ٽمٌز( ٌثټُضخج  أٌ ٨ٌنصجن ىنجٷ ٸجنض إىث أمج ټيټٺ، ثٖضنجِدز(2))ثٖض٩ٽمٌز 

ٽٍح نّصموٿ أن ـجټز ًمٹن ٸپ ٰٱٍ أٸعٌ ٙجبٍ ثِْض  ـؽم ٩ًٌصرب ثٖضنجِذ ثٔـض

ٽٍح شفوًو ٨٘ض شأظري ټً ثټ٩ٌنز ٙجبٍ ثِْض  ٰئىث خٌجنجس ثټدفغ، ټصفٽٌپ ثٖضنجِذ ثٔـض

)مج  ـؽميج م٪ شصنجِذ إـٙجبٌز لج٘ز أِجټٌذ ټيج ٰئن ٘٭رير ثټ٩ٌنز ٸجنض

 ٨٘ض ًؤظٌ ثټ٩ٌنز ټيټٺ ٰٙ٭ٌ (،ټ٩ٌنجس ثټٙ٭Tٌَثلصدجً  نًٍصنٍ ټٽ٩ٌنجس ثټٙ٭ٌي،

 إـٙجبٌز شنجِديج، أِجټٌذ ىنجٷ ٰئن ٸدرير ثټ٩ٌنز ٸجنض إىث أمج ثټصًٍٍ٪، ث٨صوثټٌز

ٌخٌ٪، ثټٙ٭رير ثټ٩ٌنز م٪ ثِصمومض ثټصٍ شٽٺ ٨ن شمصٽٲ  خريٍِن، )ٸجي ش

                                                           

 .99،ص مرجع سابق محزة زلمد دودين، (1)
الييييييت تكيييييون صيييييفة او خاصيييييية  يعيييييين صيييييفة او خاصيييييية جملتميييييع معيييييني يف مقابيييييل تقيييييدير اصيييييطالحاادلعليييييم إن  (2)

لعينيييييية مييييييا ، واىييييييم مييييييا مييييييييز اإلحصيييييياء ادلعلمييييييي عيييييين الالمعلمييييييي ىييييييو الوسييييييط احلسييييييايب واالضلييييييراف ادلعييييييياري 
 ،روط اختبيييييييار )ت(للعينيييييييات ادلسيييييييتقلة و)ت( للعينيييييييات ادلًتابطيييييييةولييييييذلك فيييييييان عليييييييم اإلحصييييييياء ميييييييييز بيييييييني شييييييي

واضلرافييييييات بينميييييييا نالحييييييظ ان اختبيييييييار )ت( للعينييييييات ادلسيييييييتقلة يتعاميييييييل  أوسييييييياطالن األخييييييري ال يتعاميييييييل مييييييع 
، ميين ىنيييا شلكيين فهييم اإلحصييياء ادلعلمييي بانييو رلموعييية  (Z) وقييوانني (F) معهييا أسييوة بقييوانني حتلييييل التبيياين

الييييذي تسييييحب منييييو العينيييية، وبالتييييايل فييييان  المجتمــــع لييييب حتقييييق افًتاضييييات زلييييددة حييييولميييين الطييييرق اليييييت تتط
الييييييت تسيييييتخدم يف حييييياالت عيييييدم حتقيييييق االفًتاضيييييات  البديلـــــة اإلحصييييياء الالمعلميييييي ىيييييو رلموعييييية مييييين الطيييييرق

الييييييييذي تسييييييييحب منييييييييو العينيييييييية أو يف حاليييييييية البيانييييييييات االمسييييييييية والرتبييييييييية، وكييييييييال الطييييييييريقتني  المجتمــــــــع حييييييييول
معلمييييييي( ميييييين طييييييرق اإلحصيييييياء االسييييييتداليل اليييييييت ميكيييييين تعميييييييم نتائجهييييييا علييييييى اجملتمييييييع اال ان الال )ادلعلمييييييي،

 . لكل منها مستوى ثقة معني يتحدد على ضوء البيانات ادلتوفرة وكذلك شروط حتقق االفًتاضات
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ًثِز ټيث ِدريمجن(، ٽٍح َضلصٌجً ثٖضيمز من ثٖض٩جًري ٩ًصرب ٰصٙمٌم ٨ٌنز ثټو  ثِْض

ٙجبٍ  (1). ثٖضنجِذ ثٔـض
 
ٙجبٍ:.4 ٍر ثَضلصدجً ثٔـض  مّصٍَ ثټوَضټز ٌ ٴ

ًُفوه مّصٍَ ثټوَضټز ٨جهر ٨نو شٙمٌم ثټدفغ، ٌ ىٍ ًمعپ مّصٍَ ثـصمجٻ          

ٌىټٺ خفّجح ٌٰ٘ز ثټفٍٙٻ ٨٘ض ىيو ثټنصٌؽز ٨ن (2)٘فز ثَضٰرتثٛ ثټٙٱٌي ،

صمجٻ مّجًٌج أٌ أٴپ من مّصٍَ ثـصمجٻ م٩ني ٰئنً  ٠ًٌٶ ثټٙوٰز، ٰئىث ٸجن ثَـض

ٌىنجټٺ ٔدً ثشٱجٳ ٨٘ض  ٌخجټصجيل ٴدٍٻ ثټٱٌٌٜز ثټدوًٽز، ثټٱٌٌٜز ثټٙٱًٌز،ًٌٰٞ 

ٌىٍ ثټصٍ ًٱٝپ ثشمجىىج 1(0.001(،)0.01(،)0.05أن مّصًٍجس ثټوَضټز ) ،

ًثِجس  ًنز نصجبؾ أ٨مجٻ ثټدجـغ م٪ أخفجط أٌ ه ٌىيث ٔضمٹجنٌز مٵج ٸم٩ٌجً ټٽٌٰٞ 

 .(3)ِجخٵز ث٨صموس نٱْ مّصًٍجس ثټوَضټز

صٍَ ثټوَضټز ټً أىمٌـز ٸدـرير ٍض ثټدفـٍط لج٘ـز شٽـٺ ثټصـٍ شّـصنو إن مّ         

ٍٴـٲ ٨ٽٌـً ًٰـٞ ثټٱــٌٛ ثټٙـٱٌي أٌ ٨ـوٿ  ٖضدوأ ثلصدجً ثټٱٌٌٜجس، ـٌغ ًص

ٌټـيټٺ ًند٭ــٍ ٨نــو شفوًـوو أٌ  ًًٰٝ، أي شأًٌو ٰـٌٛ ثټدفـغ مـن ٨ومـً، 

ٌث٨ٍ ثټدجـغ ٨ور أمـًٍ، شـصٽمٚ ٍض شٵـوًٌ مــوَ ثټم١ــأ ثټـيي  شٱّريو أن ً

ٍټـً،ًٹٍن ثټدج ٌشد٢ خوًؼـز أىمٌـز ثټنصــجبؾ ثُٖضرتشدـز  ـغ مّـص٩وث ټٵد ٌىـيث ًـ

ٌثً خٵدٍٻ ثټٱٌٛ ثټٙٱٌي أٌ ًٰٝـً، ٌث٨ـجر شـأظري ـؽـم ثټ٩ٌنـز  ٨ن ثټٵ مـ٪ م

ٰئىث ٸجن ـؽم ثټ٩ٌنز ٸدـريث ٌٰند٭ـٍ ثلصٌـجً مّـصٍَ هَضټـز  ٨٘ض ثټنصجبؾ ٸيټٺ،

ـ٪ أٴٍَ،  ٌمن ىټـٺ ًند٭ـٍ ٨ـ٘ض ثټدجــغ أن ًُفـوه مّـصٍَ ثټوَضټـز ٨نـو ٌٜ

َض ًؽـٍٍ ش٩وًٽـً خ٩ـو ؼمـ٪  ل١ز ثټدفغ ٴدـپ ثټدــوء ٰــٍ ؼمـ٪ ثټدٌجنـجس،

ٙـجبٍ، ٌټـيټٺ ٨نـو ثټفـوًغ ٨ـن ثټم١ـأ  ثټدٌجنجس أٌ ٨نو مٌـٽـز ثټصفٽٌـپ ثٔـض

ــجً  ــجً أن ثلصد ـــٍ  ثَض٨صد ـــي ٰ ـــن ثْضل ــو م َض خ ــً  ــٌٌٛ ٰئن ــجً ثټٱ ٍض ثلصد

٨ٍجن من ثټم١أ:  ثټٱٌٌٛ ټً ن

                                                           
( 1 )

Bruno Marien-jean pierre Beaud, guide pratique pour l’utilisation de la 

statistique en recherche, Québec, agence universitaire de la francophonie, 2003, 

p8 
بني ادلتغري ادلستقل على ادلتغري التابع  أو أن  ارتباطتقول بعدم وجود تأثري أو عالقة أو   H0لفرضية الصفريةا (2)

ى حضور ىذه العالقة اليت تقر وتؤكد علH1وىذا يف مقابل الفرضية البديلة  العينة ال متثل اجملتمع ادلستهدف،
 .كلى ادلتغريين أو أن العالقة مؤكدة بشكل نسيب باإلجياب أو السلب أي أن العالقة قد تكون موجبة   ارتباطو 
 .@=، ص مرجع سابق عبد اجلبار توفيق زلمد البيايت،(3)
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ٻ:  . أ  ل١أ من ثټن٧ٍ ثٌْض

ٍٿ خـٌٰٞ  ًّمى ل١أ ثټٌٰٞ  : ًفـوط ىـيث ثټنـ٧ٍ مـن ثْضل١ـجء ٨نـومج نٵـ

ــومٍ  ــٌٛ ثټ٩ ـــوثًو H0ثټٱ ـــجٻ مٵ ــٺ خجـصم ٌىټ ــفٌق  ــٍ ٘ ــج ى  α، خٌنم

ٌىــى شألــي ٴٌمــج ٘ــ٭رير، ٌٍض ثټ٭جټــذ شٹــٍن  ٌشّـــمى  خمّــصٍَ ثٖض٩نًٍــز 

(0.05،0.01.) 

 ل١أ من ثټن٧ٍ ثټعجنٍ: . ح

ٍض  Hoًّمى ل١أ ثټٵدٍٻ ًٵ٪ معپ ىـيث ثټم١ـأ ٨نـومج نٵدـپ ثټٱـٌٛ ثټ٩ـومٍ 

ٌىټــٺ خجـصمــجٻ مٵــوثًو  ٍر   p = 1 - β، ًٌّــمى )βـــني أنــً ل١ــأ  ( خٵـــ

ٍثهس ٴٌمــز)أټٱج(  ٌٸٽمــج  ٌثټ٩ٹــْ  βٸٽمــج نٵٙــض ٴٌمــز )خٌصــج(  αثَضلصدــجً، 

 .(1)٘فٌق

ــجء  ٙ ــجًخني ثٔـض ــجًري ثَضلصٌ ٌم٩ ــجبٌز  ٙ ــجًٌْ ثٔـض ــج: ثٖضٵ ِجهِ

ٌثټُضم٩ٽمٍ  :ثٖض٩ٽمٍ 

ىــٍ ثټفــجٸم  ٚ ثټ٩ٌنــجس؛شدــني ممــج شٵــوٿ إن نــ٧ٍ ثټصًٍٍــ٪ ٌلٙــجب          

ــٍ أٌ  ــذ )ثٖض٩ٽم ــ٧ٍ ثٖضنجِ ــصموثٿ ثټن ــٍ ثِ ــغ نف ــً ثټدف ــ ٍض شٍؼٌ ٌبٌيس ثټ

ٌىــيو  ًخ٩ــز مٵــجًٌْ  ــٌَ إن ثټدٌجنــجس شٙــنٲ إٗض أ ــغ ن ثټُضم٩ٽمٍ(،ـٌ

 : ثٖضٵجًٌْ )م٪ ثَضلصٙجً( ىٍ

 : ثٖضٵجًٌْ ثَضِمٌز . أ

خ٭ـٞ  ًٌصم ثټص٩جمپ مـ٪ ىـيث ثټنـ٧ٍ مـن ثٖضٵـجًٌْ خـجټ١ٌٳ ثټُضم٩ٽمٌـز،        

ٌثٯ ثٖض٩ٌـجًي  ٌثَضنفـ ٍثٻ  ـ٢ ثټفّـجخٍ خـجٖضن ثټن٥ٌ ٨ن ٨وه ثټ٩ٌنز ٌٰصدـوٻ ثټٍِ

ــمري نــٍٯ  ــ٪ ٸــجي ٌِ ٌخ ٌم ٌثـــور خجلصدــجً ىي ثټفــوًن  ــز  خجٖضــوَ ٌس ټ٩ٌن

ٌشفٽٌـپ ثټصدـجًن ټٽ٩ٌنـجس مجٸنمـجً ٌټٽمرتثخ١ـز  مٌخ٪ ٸـجيٌټٽ٩ٌنجس ثٖضّصٵٽز 

ٌثن. ثٖضرتثخ١ز  خٹٍؼ

 :ثٖضٵٌجُ ثټٱرتي . ح

ٌثٖضّجٰجس ثٖضصّجًٌز ثټصٍ ٌىٍ أ٨٘ض من ِجخ         ٍث٘پ  ٵًٌ ًٌصمٌَ خمجٌ٘ز ثټٱ

ٌثًر( ٌ)مّصٍَ ثټيٸجء(  ٌمن أمعٽصً )هًؼز ثټف ٌألٌَ  إى  شٱٙپ خني هًؼز 

                                                           
(1)

Dominic luisinchi,la statistique appliqué-usage et signification dans les sciences 

sociales .thèse de doctorat, paris 3 ;2008p 36.     
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ٌث٠ٌؿ ٨ٽًٌ  ٌثء ٨مٽٌجس ثټؽم٪  ًمصٽٲ ىيث ثٖضٵٌجُ ٨ن ِجخٵًٌ خأنً ًمٹن إؼ

ٌخجټصجيل ٌثٰجس ثٖض٩ٌجًًز  ٌثَضنف جٟ ثټفّجخٌز   ٌخجټصجيل إمٹجنٌز ثِصموثٿ ثْضٌِ

ٌثىميج ثلصدجً )س( ٌ)ٯ(. ٙجء ثٖض٩ٽمٍ ثټيي ًٹٍن ثْضنّذ م٩ً   ثِصموثٿ ثٔـض

ٌشدٌز  :ؼـ.ثٖضٵجًٌْ ثټ

ٌٸنـوثٻ          ًثس ِدريمجن  ٙجء ثټُضم٩ٽمٍ ٰصّصموٿ ثلصدج ٌىنج ًصم ثِصموثٿ ثٔـض

ًثس )س(  ٌشنٍ خوٻ ثلصدـج ٌمجن  ٍٸّن  ٍثنني ًٌٽٹ ٌشّصموٿ ٴ ًشدجٟ خريٍِن  خوٻ ث

ٌثٖضّصٵٽز  ًٌٌٰومجن خـوٻ ثٖضرتثخ١ز  ٌثټٌَ  ٹجٻ  ٌٸيث ًّصموٿ ثلصدجً ٸٍِ ٍثيل  ٨٘ض ثټص

ٌٸـيث ًّـصموٿ ثلصدـجً  ٍثيل،  ٌثٖضرتثخ١ـز ٨ـ٘ض ثټصـ شفٽٌپ ثټصدجًن ټٽ٩ٌنجس ثٖضّصٵٽز 

) ٌٰٶ رشٌٟ مري نٍٯ ټ٩ٌنصني مّصٵٽصني )٠د٩ج  ٌِ ٢ٌ  . ثټٍِ

 ثٖضٵٌجُ ثټنّدٍ:ه.

ٌأٸعٌىج ظٵز من           ٌأىميج  ـٌغ ثټنصجبؾ ثټٙجهًر  ٌىٍ أ٨٘ض مّصًٍجس ثټٵٌجُ 

ٙجء ثٖض٩ٽمٍ معپ )ثټ١ٍٻ  ثټَمن( -ثٖضّجٰجس-ثټٍٍن–منً ًٌّصموٿ م٩ً ثٔـض

نً ٍض ثٖضفٙٽز ٨٘ض ثټدجـغ م٩ٌٰز ٬ري أ(1)ًٌٹٍن ًٌٰ ثټٙٱٌ هثٻ ٨٘ض ثن٩وثٿ ثټفجټز.

ٙجبٌز من أ ٌثْضهٳ ٍض ثلصدجً ثټٱٌٌٜجس ثٔـض ًثس ثٖض٩ٽمٌز ىٍ ثْضٴٍَ  ن ثَضلصدج

ًثس ثټُضم٩ٽمٌ ٍنيج  ْضنيجٌىټٺ  ،زثَضلصدج ٍهر ٍض ثټدٌجنجس ٸ شصفّْ ثټٱٌٌٳ ثٖضٍؼ

ٌٴجس  ٌىيث مج ًؽ٩ٽيج أ٨٘ض ٴوًر ٍض إًؽجه ثټٱٌ ٌثٰجس ثٖض٩ٌجًًز  شص٩جمپ م٪ ثَضنف

ًثس ثټُضم٩ٽمٌز. ٌأٴوً ٨٘ض ًٰٞ ثټٱٌٌٜز ثټٙٱًٌز من ثَضلصدج  ٌخجټصجيل ٰيٍ أٸٱأ 
 

ٍمز ټـ  ٌثس ثټدفعٌز  pss Sِجخ٩ج من٥ صدٌج–ٌخنجء ثْضه جثَِض ٍض -ن لٍٙ٘

ٍمز  ٍٿ من٥   pssSمٱي

ٌثه أٌ ثٖضٕـجىوثس )ٌ ىـم ثٖضّـصيوٰني خـأهثر ؼمـ٪ ثټدٌجنـجس أي            ٰئن ثْضٰـ

صدٌجن ( ىم ٨دجًر ٨ن ٌټـز ُمٌٴمـز ثَِض ٌٸـپ ِـؤثٻ أٌ ــجَضس أٌ ل١ـٍٟ ُمَؽو  ،

صدٌجن ىٍ ٨دجًر ٨ـن مص٭ـري، ٌثس  ٰٵٌر ٍض ثَِض ٌثه ٨ـ٘ض ثټٱٵـ أمـج ثِـصؽجخجس ثْضٰـ

ٌىـيث مـج ٩ًـٌٯ ٰيٍ ش٩ٌٯ خٵٌم ث ٖضص٭ريثس ثټصٍ شألي ٴـٌم ٨وهًـز مصٙـج٨ور. 

ًثِـز أًٴـجٿ  ٌثټصـٍ ش٩نـٍ إ١٨ـجء ٸـپ مص٭ـري مـن مص٭ـريثس ثټو خ٩مٽٌز ثټرتمٌَ 

ٌټٌـز ٨1٘ض ـّذ ٨وه ثٖضص٭ريثس أًـن ندـوأ هثبمـج خـجټٌٴم ) ٍمـجس ثْض (؛أي أن ثٖض٩ٽ

ــپ ثټؽنْ)ىٸٌ()أنعــى( شألــي ثټٵــٌم  ــز، 1،2مــعُض :مع ٍم ٍثيل ٍض ثٖضن٥ ــ  ٨ــ٘ض ثټص

                                                           

 .?8مرجع سابق، ص عبد اجلبار توفيق زلمد البيايت،(1)



394 

ٍث ٨وهًـز  ـصدٌجن ثټصـٍ ًؽـذ أن شألـي ًمـٍ ـةٽز ثَِض ٸيټٺ ىٍ ثْضمٌ خجټنّدز  ِْض

ٍث  لج٘ز إىث ٸجنض ثٔضؼجخجس م٩صمـور ٨ـ٘ض مٵٌـجُ ټٌٹـٌس ٌثټصـٍ شألـي ًمـٍ

ــج٨ٍ؛ ًخ ــجيس أٌ  ــٍ لم ــپ ًٴم ــز ىثس شّٽّ ــز  1أي ثټٵٌم ــ٘ض ثٔضؼجخ ــز ٨ ټٽوَضټ

ٍثٰـٶ، 4ټٕضؼجخـز مفجًـو،  3،ټٕضؼجخـز م٩ـج2ًٛ،م٩جًٛ خٕـور  5ٌټٕضؼجخـز م

ٍثٰٶ خٕور  .ټُضلصٌجً م

ــصدٌجن            ــوث ثَِض ــجس ٌ شفوً ــ٪ ثټدٌجن ٌثس ؼم ــني أه ــٶ خ ٍثٰ ًثس ثټص إن رضٌ

ٙــجبٌز ثَضؼصمج٨ٌــز  ٍمــز ثټفــَٿ ثٔـض ــٌجس ثټربمؽٌــز ٖضن٥ شفــصم  spssٌثټمٍٙ٘

ــجًٌْ  ــصدٌجن أٌ ثٖضٵ ــمٌم ثَِض ــز شٙ ــجٿ خٹٌٱٌ ــصموٿ ثٔضٖض ــغ أٌ ثٖضّ ــ٘ض ثټدجـ ٨

 ٌ ـ٪  ٌٸٌٱٌـز ٌٜ ٌثټنٱٌّز،  ـةٽز ثٖضنجِـدز ثټصـٍ شفـجٌٻ ثَضؼصمج٨ٌز  ٘ـٌج٬ز ثِْض

ــز، ٍم ــٍٻ ټٽم٩ٽ ــز ثټٍ٘ ــن ؼي ــن  م ــصيوٰني م ٌثه ثٖضّ ــ ــن ثْضٰ ــٹپ ًُمٹ ٌخٕ

ـةٽز، ٌٰيم ثِْض صؽجخز  ٌشٌمٌـَ  ثَِض ٍٴـض نٱّـً إمٹجنٌـز ثټدجــغ شفًٍـپ  ٌٍض ثټ

ثټصـٍ ـٙـپ ٨ٽٌيـج مـن ثٖضدفـٍط إٗض أًٴـجٿ ًٌمـٍٍ ټٹـٍ ًـصم  ىيو ثټدٌجنـجس،

ــجس ثټ ٍمــز (data)مــجٿإهلجټيــج ٰصٹــٍن مــج ًّــمى ثټدٌجن ــيو ثٖضن٥ ٍض ى

ٙجبٌز.   ثٔـض
 

ٙجبٌز ٍىؼجpss) ظجمنج : مٕٹُضس ثِصموثٿ ثټصٵنٌجس ثٔـض  (:نم

ٌثس ثټصفٽٌٽٌــز ٩ًــرتٛ ثِــصموثٿ ىــيث ثټربنــجمؾ ؼمٽــز             ٸ٭ــريو مــن ثْضه

ــز، ــٹُضس ثټص١دٌٵٌ ــن ثٖضٕ ــيً ٍض  م ٌثټف ٨ٌٍز  ــ ــٍ ثٖضٍٜ ــيټٺ نف ــصموثٿٌٸ  ثَِض

 ًمٹن إؼمجټيج ٍض مج ًيل: 

 ٙــجبٌز ثٖضنجِــدزٍض ٸعــ ٌثس ثٔـض ٗض إ ري مــن ثټفــجَضس شــوٰ٪ نٵــٚ ثٖض٩ٌٰــز خــجْضه

ـٌٽز ثٖضنجِـدز ټٽصفٽٌـپ ممـج ًـوٰ٪ خجټدجــغ إٗض  ثټم١أ ٍض ثلصٌجً أٌ شفوًـو ثټٍِ

ٍثس إِــنجه  ٙــجبٌز ثټصؽــجٌ ٍثس ٍض ش١دٌــٶ ثټصٵنٌــجس ثٔـض ثٴــرتثٯ ٨وًــو ثټصؽــجٌ

                                                           
  منو على مجل معينة ,ويستخدم مقياس  ادلستقصيُصمم ىذا ادلقياس  للتعرف على قوة موافقة أو عدم موافقة

 خاصة. حيثيف رلال البحوث االجتماعية بصفة ليكرت بدرجة كبرية يف رلاالت قياس االجتاىات بصفة عامة  و 
يقوم الباحث أو القائم بالدراسة بوضع رلموعة من العبارات ذات العالقة مبوضوع أو مشكلة أو ظاىرة الدراسة 

ومن خالل جتميع ادلوافقة. منو بتحديد وجهة نظره أو تصوره لنوع أو مدى ادلوافقة أو عدم  ادلستقصيويقوم 
ادلوضوع منو يتم التعرف على اجتاىاتو بشان ادلشكلة أو اذلدف أو  ادلستقصط باختيارات الدرجات اليت ترتب

 دراستو. ادلستهدف
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ٌثه ٙـجبٍ ٖض١٩ٌـجس خفعـً ْضٰـ ٍنـٍن()ميمز ثټصفٽٌـپ ثٔـض لـربر ٍض ىٌٌ ٴـو ًٹ

ٍث خميمـز ثټصفٽٌـپ خـوَض  ثِصموثٿ ىيو ثټصٵنٌجس، ٍمـ خپ مـن ثٖضمٹـن ـصـى أن ًٵ

ٌثټنصجبؾ. ٨ن ثټدجـغ، ٨ٌٍز  ثټوَضَضس  ٌمٍٜ ٍث ٍض مٙوثٴٌز   ممج ًٕٹپ شؽجٌ

  ــجبؾ ــٶ ثټنص ــٌٛ أن شصٱ ــٺ خ٭ ٌىټ ــجمؾ  ــجس ٍض ثټربن ــٶ ثٖض١٩ٌ ــز شٽٱٌ إمٹجنٌ

ــٌُضس  ٌثټصفٽ ــجس  ــْ ٌ ٌثټدٌجن ــ٘ض ثټ٩ٹ ــز، أٌ ٨ ًثِ ــجس ثټو ــري من١ٽٵ ــج ن٭ أي أنن

 ٌ ٌ أىوثٯ ثټدفغ   ثټدٌجنجس.من١ٽٵجشً ټصصٱٶ 

 ،ــوث ــجًر ثٗض مٕــٹٽز ألــٌَ َض شٵــپ ش٩ٵٌ ٌثټصــٍ نٵٙــو خيــج  ٸمــج شؽــوَض ثٔٔض

ًثس  ٌټز ثټصفٌـَ َضلصدـج ٌ مفج ًثس ألـٌَ  ٌټـز خ٩ٌنيـج ٍض مٵجخـپ ثلصدـج ىټـٺ ٖضفج

ٌ من ٠ ىټـٺ خ٭ـٌٛ شؽنـذ ثټٹعـري مـن ٌٯ ثټدجـعني شّـيٌپ ٠ـٌٳ ثټصفٽٌـپ، 

 ٌ ــو  ــض،ثټؽي ٍٴ ــوثٴٌز  ثټ ــ٘ض مٙ ــجرش ٨ ــٹپ مد ــؤظٌ خٕ ــٌ ً ــيث ثْضم ــري أن ى ٬

ٙجبٍ.  ثٖضمٌؼجس ثټنيجبٌز ټٽصفٽٌپ ثٔـض

 ،جِــٌز ٙــجء ثِْض ــجها ثٔـض  ٌثْضىــم مــن ٸــپ مــج ِــدٶ ىــٍ رضًٌر إشٵــجن مد

 ٌ ٌ ٌشد١ـز خٹـپ ثلصدـجً ٠ًٌٵز ٨مپ ٸپ ثلصدجً ٨ـ٘ض ــوَ  مـج ىـٍ ثټفـجَضس ثٖض

ٌمــوَ شأظريىــج ٨ــ٘ض ٌمــج ىــٍ رش٠ٌــً؟، ٨ٌــوهىج   خ٩ٝــيج ٠ٌد٩ٌــز ثټ٩ٌنــجس 

 ثټد٩ٞ.
 
 جشمز ـل

ٌټنج ٍض ىيو ثټًٍٴز مُضمّـزټ            ـ٧ٍ، ن٩صٵـو أنـً خـجټٮ ثْضىمٌـز  ٵو ـج مٍٜ

ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌـز.ٌ  إن إٔـٹجټٌز ثلصٌـجً  ثټص٩ٵٌو ٍض مّجً أي خجــغ ٍض مؽـجٻ ثټ٩ٽـ

ٍثءثټ ٌثبـٍ ټدفعـً ِـ ٸـجن ٸمٌـج أٌ ٸٌٱٌـج ىـٍ أٌٻ ثٖضٱـجشٌق  دجـغ ټٽمّجً ثٔضؼ

جٌِز ټدنجء خفغ أٌ ّز ٨ـ٘ض أ٠ُـٌ منيؽٌـز ٘ـفٌفز، ثِْض ًثِز مِؤ ٬ـري أنـً  ه

ٌثټٹٌٱـٍ ٍض  ٌثٳ ٍض مّـأټز ثټٹمـٍ  ـص٭ ټم ًٹـن ثټيـوٯ مـن ىـيو ثٖضوثلٽـز ثَِض

ًخـ٢ ىـ ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز خٵوً مـج ٸـجن ثټيـوٯ ىـٍ  ـٹجټٌز خجِـصموثٿ ثټ٩ٽ يو ثٔٔض

 ٌ ٙجء  ٙـجبٌز ٍض ثټدفـٍط ثَضؼصمج٨ٌـز،ثٔـض ٰٽٵـو ٸـجن مـن ثٖضيـم  ثټصٵنٌـجس ثٔـض

ــ ــز م ــجن ؼمٽ ــً ِشدٌ ٌشٵنٌجش ــجء  ٙ ــز ثٔـض ــز خمٹجن ــجً ثٖضص٩ٽٵ ٌثْضٰٹ ــجبٶ  ن ثټفٵ

ــً ) ــصموثمجشSpssًٌخٌمؽٌجش ــز ثِ ــجٗ ټ٩مٍمٌ ــٹپ ل ــغ  (خٕ َِ ثټدف ــ ٍض ـٌّ

ٙــجء ٰٵــ٢ ًٹٱــٍ ٔضټدــجُ  ٌمّــجًو. ٰمــن ثټم١ــأ ثَض٨صٵــجه أن ثِــصموثٿ ثٔـض

٨ٌٍز. ٌثٖضٍٜ  ثټدفغ ٨دجءر ثټ٩ٽمٌز 
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ٌشٵنٌجشــً ٍض ًــو مــن َض ًُؽٌــو ش١دٌ           ٙــجء  ٌثِــصموثمٰجٔـض يج ٵيــج 

 ٌ ّج ٨٘ض ثٖض٩ٌٰز  ٙـجء ىـٍ ثِصموثمج مِؤ ثٖضٌـٽـز ثټٌٵٌنٌـز َض شٱٌـو ٸعـريث. ٰجٔـض

ــز ــز   ثټصجټٌ ــذ ٨ــجهر ٰــٌٌٛ ٨ٽمٌ ــى شص١ٽ ٌى ــوىج،  ٌشفوً َضٸصٕــجٯ ثٖضٕــٹٽز 

ــى  ٌى ــور،  ــً ثټ٩وً ٥جش ٌمُـض ًثِــجشً ثټّــجخٵز  ــجًء ٨ــ٘ض ه ٍٴ٩يــج ثټدجـــغ خن ًص

ٌثٌض مـن شص١ٽذ ٸـيټٺ ٍض آلـٌ ثْضمـٌ شٱّـريثً مدنٌـجً ٨ـ٘ض لـ ٌٴـوً  ربر ٨ٽمٌـز 

ٌٸٽمــج ٸــجن ثټدجـــغ مــوًٸجً  ٍمــجس ٍض ثٖضٌــوثن ثټــيي ًؽــٌَ ٌٰــً ثټدفــغ.  ثٖض٩ٽ

ٙـجبٌز ثټصـٍ ًّـصموميج، ٸٽمـج ِـيپ  ټٓضِْ ثټصـٍ خنٌـض ٨ٽٌيـج ثټ١ـٌٳ ثٔـض

ٌشٱّــري ثټنصــجبؾ شٱّــريثً منجِــدج. إن  ىټــٺ ٨ٽٌــز ش١دٌٵيــج ش١دٌٵــج ٘ــفٌفج، 

ـــ ـــجس ثٔض ثټرض ـــز ټٽصٵنٌ ًثس ثْضهثشٌ ـــٌ ـــجبٌز ثټص ـــج )ٍض ـٙ ـــٍ خي ٍ ن٩ن

ٍٿ ًثس(خثټ٩م ــٌ ــٍن  ٽرض ــن أن شٹ ــصوَضټٌز ًمٹ ًثس ثَِض ــٌ ــٱٌز أٌ ثټرض ثټٍ٘

ٍثٰٵـز مـ٪ أىـوثٯ  ٙـجبٌز ثٖضص ًثس ثټدجــغ ټٽصٵنٌـجس ثٔـض َثًٌز ٍض ثلصٌـج ـؽٌ ثټ

ــٱٌز ٸجنــضخفعً) ٍٿ  ٌ٘ ــج٨ًــ٘ض أٌ ثِــصوَضټٌز شٵــ ــجټن٥ٌ ثټٱٌٜــٌجس ثلصد (، خ

ـجټٌذ  ٌجس ٸپ أِٽٍح من أِـجټٌذ ٸٽٌيمـج؛ ىـي ثِْض ٍٿ أًٝـج ټمٍٙ٘ ثټصـٍ شٵـ

ًثِـز ٍض ثٖضؽصمـ٪ )أٸـجن  ٨٘ض ؼمٽز مـن ثٖض٩ـجًري ثٖضص٩ٽٵـز خصًٍٍـ٪ مص٭ـريثس ثټو

 ٠د٩ٌٌج أٌ ٬ري ٠د٩ٌٍ(.
 

ٸمج َض ًمٹن شـُضٍض ثټـوًٌ ثټـيي شٽ٩دـً ٨ـوه ثټ٩ٌنـجس ٌ ٠د٩ٌـز ثټ٩ُضٴـز           

ٍثء ٸجنـض مرتثخ١ـز أٌ مّـصٵٽز إٜـجٰز  ٗض ـؽميـج ٍض شفوًـو ٠د٩ٌـز إخٌنيج ِـ

جټٌذ ث ٙـجبٌز إن ٸجنـض م٩ٽمٌـً أٌثِْض م٩ٽمٌـز ثِـصنجهث أًٝـج إٗض ٠د٩ٌـز  َض ٔـض

ــز. ٍخ ــز ثٖض١ٽ ــصٍَ ثټوَضټ ٌمّ ــجُ  ــصًٍجس ثټٵٌ ــصٱجهر  مّ ــصيوثٯ ثَِض ــج ثِ أم

ــجمؾ ثټفــَٿ  ٌن ــوث خ ٌشفوً ٙــجبٌز  ــجس ىثس ثټ١د٩ٌــز ثٔـض ثټٹــربَ مــن ثټربمؽٌ

ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌــز، ــ ٙــجبٌز ټٽ٩ٽ ًثٷ  ثٔـض ٌ ټٌّــض مص٩ٽٵــز خــئه ٍثس  ٌثـــپ ثټم١ــ ثٖض

ٍثؼــذ ــصموثمً، خٵــوً ٰيــم ثټ٩ُضٴــز خــني أهثر ـرصــ ثټدٌجنــجس  ثټ إشدج٨يــج َِض

ًر ٨ــ٘ض ثٔض٨ــوثه ثٖضُضبــم أٌ  ٌثټٵــو ــصدٌجن  ٍثٰــٶٌشفوًــوث ثَِض مــ٪ مص١ٽدــجس  ثٖضص

ٌشفًٍــپ ثټدٌجنــجس مــن  ،ثټربنــجمؾ ثټصفٽٌٽٌــز ٘ــٌ٭صيج ثٖضّــصنور ٨ــ٘ض ثټرتمٌــَ 

ٍٴٱٌز ٌثټ٩وهًز. ثټٹٌٱٌز ثٖض  ثٗض ثټٌٙ٭ز ثټٌٴمٌز 
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  SPSSياهاث باستخدام البرهامج الاحصائيجحليل الب

 ، قسم العلوم االجتامعوةمراد بلخرييأ/ 

 جامعة حممد البشري اإلبراهومي برج بوعريريج

 مٵّومز:

ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز  ؼجءس ىيو ثٖضوثلٽز ثټد١ٌّز ټص٩ًٌٲ ثټدجـعني ٍض ثټ٩ٽ

ٌثءثس ثٖضنيؽٌز ثټرّضًًٌز ټدنج ٌثٔضنّجنٌز ثء، خجٔضؼ َّ ٍٴز ٌٸيث ٠ٽدصنج ثْض٨ ٍظ ء أهثر م

ٌّٯ ٨٘ض ثٖضص٭رّيثس ثټصٍّ  ٌٸٌٱٌز شٌمٌَىج خ٩و ثټص٩ ټؽم٪ ثټدٌجنجس من ثٖضٌوثن، 

ٙجبٌز  ٌنجمؾ ثټفَمز ثٔـض ٌم٩جټؽز ثټدٌجنجس ٨ن ٠ًٌٶ خ شفصًٍيج، ظّم ٠ًٌٵز إهلجٻ 

ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز.  ټٽ٩ٽ

ٌټض ىيو ثٖضوثلٽز  ٙجبٌز  -خن٧ٍ من ثټصّٱٌٙپ-ٸمج شنج أىّم ثټ٩مٽٌجس ثٔـض

ٌثټصٍّ ًّصموميج ٔجب٩ز ثَض  ًثِجس ثَضؼصمج٨ٌز ٌلج٘ز ٨ٽم ثَضؼصمج٧،  ِصموثٿ ٍض ثټو

ٌثس  ٍظيم ثټٹّمٌز ثټصٍّ ٩ًٹٱٍن ٨٘ض إنؽجٍىج )ميٸ ٌثټ١ٽدز ٨جهر ٍض خف ثټدجـعٍن 

جس(. ٌثْض٠ٌـٌ  ثټصمٌػ، ثټٌِجبپ 

ٙجبٌز ٬ًٌم أىمٌّصيج ٍض شو٨ٌم نصجبؾ  ٍثنذ ثٔـض جًر إٗض أّن ثټؽ ٌشؽوً ثٔٔض

ٌثټدفٍط، ًثِجس  إَّض أنّيج شدٵى ٴجرصر ٨ن ثټصّٱّري، ىيث ثْضلري ثټّيي َض ًصأشّى إَّض  ثټّو

ًثِز  ٧ٍ ثټّو ٩ز ث٠ُض٨ً خجټ٥ّجىٌر مٍٜ ٌثءثشً ٌِ ٌٴ من لُضٻ مٽٹز ثټدجـغ ٌلربشً 

ٍټٍؼٍ. ٌ ٍِ ّّ  أٌ مج ٩ًٌُٯ خجټمٌجٻ ثټ

جًر إٗض أّن ثټدجـغ ٴجٿ خجِصموثٿ نّمصني ممصٽٱصني من  ٌّي خنج ثٔٔض ـٌ

ٌنجمؾ  ٌثټعجنٌز إ٘وثً 17.0ٌٗض إ٘وثً ، ثْض  Spssخ ٌىټٺ ټصدٌجن أّن ىنجٷ 20.0،   ،

پ إّمج خجټّٽ٭ز  ّٝ ٌټٽدجـغ ثټمٌجً ٍض ثِصموثٿ مج ًٱ ًثس ټٽربنجمؾ  وث ثټ٩وًو من ثٔ٘ض

ٌىټٺ ـّذ هًؼز إشٵجنً ټّٽ٭جس، ٨ٽمج أنً شٍؼو نّمز  ٌنٌّز  ثٔضنؽٽًٌَز أٌ ثټٱ

ٌټٹن ټم ًفٙپ ٨ٽٌيج ثټدجـغ ـصى ثِضن. ٌخٌز  ٨ 

ٌق م٩جټم ٌٴو ٔمٽ ض ىيو ثٖضوثلٽز ؼمٽز من ثټ٩نجرص، ثټصٍّ من ٔأنيج شٍٜ

ٌنجمؾ  ٙجبٍ ټٽدٌجنجس خجِصموثٿ خ ٌثټصّفٽٌپ ثٔـض  .SPSSثټدفغ 
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ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز  -1 ٙجبٌز ټٽ٩ٽ  :SPSSثټص٩ًٌّٲ خربنجمؾ ثټفَمز ثٔـض

ٌثمؾ ثټفجِذ  ٪ خ ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز من أٌِ ٙجبٌز ټٽ٩ٽ ٌنجمؾ ثټفَمز ثٔـض ٩ًّو خ

 ً ث ٖضج ثِضيل ثنصٕج ًٌ ٌىټٺ ن٥ ٌثٔضنّجنٌز،  ث ٍض مؽجٻ شفٽٌپ خٌجنجس ثټدفٍط ثَضؼصمج٨ٌز 

ٌمن أخٌٍ   دجح ثټدجـعني،  ّٕ پ هثبمج ټوَ ؼميًٍ ثټ ّٝ َثًج شؽ٩ٽً ثٖضٱ ًصمصّ٪ خً من م

ٍٰض  ٍثٰٵً م٪ ش١دٌٵجس مٌٹٌٌِ ٌش ٍؿ ش٩ٽٌمجشً،  ٍټز ثِصموثمً ٌٌٜ َثًج ِي ىيو ثٖض

ٍنً نٵپ نصجبؾ شفٽٌُضشيم ثْضلٌَ؛ خفٌغ ًّص١ٌ٪ ثټدجـعٍن ثټيًن ًّصم وم

 ٌٌْٰ ٌثمؾ ثْض ٍټز إٗض خ ٙجبٌز خّي ٌنجمؾ wordثْضلٌَ )ثټًٌٍه Officeثٔـض ، خ

 (1)٬ٌريىج من ثټص١ّدٌٵجس. power point، أٌ ثټ٩ٌٌٛ ثټصّٵوًمٌز excelثټؽوثٌٻ 

ًٌّصموٿ ثټربنجمؾ ٍض ثټدفٍط ثټ٩ٽمٌز ثټصٍ شٕصمپ ٨٘ض خٌجنجس ًٴمٌز، ٸمج 

ٙجبٌز شٵًٌدجً.أنًّ ًٕصمپ ٨٘ض م٥٩م  ٌثټ٩مٽٌجس ثٔـض ًثس   ثَضلصدج

 خنجء أهثر ؼم٪ ثټدٌجنجس: -2

ٌنجمؾ  ًثِجس ٨SPSSنو ثِصموثٿ خ ًؽذ م٩ٌٰز أنًّ َض ًٙٽق إَضّ ٍض ثټّو

ٌثس ثټصٍّ شٙٽق ټييث  ٨ٌٽًٌ ٰئّن ثْضه ٨ٌٍز،  ثِجس ثټٹٌٱٌز أٌ ثټنّ ًّ َض ًٙٽق ټٽو ثټٹّمٌز، 

صدجنز )ثٖضٵجً صمجًر أٌ ثِٔض ٌثټصٍّ شٹٍن أِةٽصيج ٬جټدجً م٭ٽٵز ثټ٭ٌٛ، ىٍ: ثَِض  ،)ٌْ

ز(. ز )م٭ٽٵز مٱصـٍ  أٌ نٙٲ مٱصـٍ

صدجنز:2-1 صمجًر أٌ ثِٔض  : ثَِض

ٌثس ثټيجّمز ثټصٍّ ًٽؽأ إټٌيج ثټ١ّٽدز  صدجنز من ثْضه صمجًر أٌ ثِٔض ٌش٩صرب ثَِض

ٍثء خجټنّدز َضلصٙجً ثټؽيو أٿ  َثًج ثټ٩وًور ثټصٍّ شصمٌَّ خيج، ِ ٌث ټٽم ٌثټدجـعٍن، ن٥

ٍټز م٩جټؽز خٌجنجشيج إـٙجبٌجثټصٹٽ ٍٴز، (2)ٱز أٿ ِي ٍظ صى شٹٍن ىيو ثْضهثر م . ـٌ

ٌصيج مٌوثنٌج؛  ًثِز، ًؽذ أن ًصأّٸو ثټدجـغ من موَ ُ٘ـض ٌشٵٌْ ٩ُٰض مؤرّشثس ثټّو

ٌىٍ: ٌٰز منيؽٌج،  ٍث١ِز ثټ١ٌّٳ ثٖض٩ٌ  ٌىټٺ خ

                                                           
"، SPSSالتحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برنامج زلمود عبد احلليم منسي، خالد حسن الشريف: " (1)

 .@8ص ;908ار اجلامعية اجلديدة، اإلسكندرية، مصر، الدّ 
، جسور للنشر والّتوزيع، اجلزائر، 9"، طمنهجية البحث في العلوم االجتماعية واإلنسانيةمد: "خالد حا (2)

 .:;8، ص9089
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٨ٍز من ثٖضفّٹمأ/ ثَض٨صمجه ٨٘ض ثټصّفٹٌم ٌىټٺ ٨ن ٠ًٌٶ ٨ٌٛ ثْضهثر ٨٘ض مؽم ني، : 

ًثس أٌ  صمج جشير ثټمربثء ثټيًّن ټيم خج٧ ٠ًٍپ ٌلربر ٍض إ٨وثه ثَِض ٌىم ٨جهر من ثِْض

ٌىم من ًّص١ٌَ٪ ثټفٹم ٨٘ض ٘وٳ ثْضهثر ثټ٥ّجىٌي أٌ ثټرّتثخ١ٍ...إټن. صدجنجس،   ثِٔض

ٍظني  ح/ ثَض٨صمجه ٨٘ض شؽًٌذ ثْضهثر: ٌىټٺ ٨ن ٠ًٌٶ ش٩ًٍٍيج ٨٘ض ٨وه من ثٖضدف

ٍظني خ٩و ٰرتر ٍمنٌز م٩ٌّنز. ٨جهر مج ًٹٍن ٌٰهًجً، ظّم  إ٨جهر ش٩ًٍٍيج ٨٘ض نٱْ ثٖضدف

ٌندجك أټٱج ټٽصأّٸو من ظدجس ثْضهثر. ًشدجٟ ٸٌ  ظّم ثټٵٌجٿ خفّجح م٩جمپ ثَض

 ؼـ/ ثِصموثٿ ثټ١ًٌّٵصني م٩جً.

ٌٽز ٌش٩وّ  صمجًر ٌِ صدجنز أٌ ثَِض ټؽم٪ ثټدٌجنجس ثټُّضٍمز ټٽصّفٵٶ من  ىجّمز ثِٔض

ًثِز، ٨ٌنو شٙمٌميج، ًؽذ  ٌٌٰٜجس ثٖضٕٹٽز ٴٌو ثټّو أٌ ټٕضؼجخز ٨٘ض أِةٽز ثټدفغ، 

ٌمن أىّم  فصّيج،  ٌث٨جر خ٩ٞ ثټرّشٌٟ ثٖضنيؽٌز ـصّى شٝمن هّٴز ثټنّصجبؾ ٌ٘ م

ّٚ خ٩ٞ  ٌخٙٱز أل ٌث٨جشيج ٨نو إ٨وثه أهثر ؼم٪ ثټدٌجنجس،  ٍثؼذ م ثټرّشٌٟ ثټ

ةٽز منيج: ٍثس ٍض ٌ٘ج٬ز ثِْض رتث  (1)ثَـض

  ًثس صمجًر أٌ ٨دج ٍمز ټٽؽمٌ٪ أن شٹٍن أِةٽز ثِٔض ٌمٱي صدجنز خ١ٌّز  ثِٔض

َض شٹٍن ٬جمٝز.  خجټ١ًٌٵز ىثشيج، 
 

 : مج ىٍ ٨وه ثْض٠ٱجٻ ثٖضصموًِني ټوًٺ؟معجٻ
 

خفٌغ َض نرتٷ ټٽمدفٍط مؽجَض ټٽفرير ٨نو ثٔضؼجخز، ٨ٹْ إىث شّم ٠ٌؿ ثټّؤثٻ 

ٍثيل:  ٨٘ض ثټنّفٍ ثٖض

 ٸم ٨وه ثْض٠ٱجٻ ټوًٺ؟ 

من ىٍ هٌن ِن ثټمجمّز أٿ ِأٻ: ىپ ثټ١ّٱپ  ٍض ٌىنج ًفصجً ثٖضدفٍط

جخ٩ز أٿ ثټ٩جرشر، ًوًُ أٿ َض؟ ّّ  ثټ

  ٌثټصٍ ٍض ثټ٭جټذ شأشٍ ٍض فجبٌز،  ةٽز ثًٔض ًؽذ ٨٘ض ثټدجـغ أن ًدص٩و ٨ن ثِْض

 ٌ٘٭ز نٱٍ.

َثبٌ مٵٌّور؟ أََض شٌَ أنّ  معجٻ:  ـًٌز ثټص٩ّدري ٍض ثټؽ

 ن٩م                  َض            
 

                                                           
، زاعايش ;"، طتدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانيةرشيد زروايت: " (1)

 .<<8، ص9089للطباعة والنشر، اجلزائر، 
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ٍٿ خجلصٌجً ث ٌثټدجـغ ٴو ًٹٍن ىوًٰ شٍؼًٌ ٌثٖضدفٍط ىنج ٌِٵ ٗض،  ٔضؼجخز ثٌْض

ٌثه ٖضنفى م٩ٌّو ًٵٙوو ىٍ. ٌم٩ً ثِصؽجخجس ثْضٰ  ثټدفغ 

 .ًٴجمج وثس ٨نومج شٹٍن ثٔضؼجخجس أ  ًؽذ شفوًو ثټٹّمٌجس أٌ ثټـٍ

ٍمٌجً؟ معجٻ ٍشٌ ً  : ٸم ِج٨ز شٵٌٝيج أمجٿ ثټٹمدٌ

 ٌأَّض ًٱٹٌ ثٖضدفٍط ٸعريث ٴ ٌثٜفز  ةٽز مدجرشر ٌ دپ ًؽذ أن شٹٍن ثِْض

 ثٔضؼجخز ٨نيج.

  صمجًر ٴٙرير ٴوً ثٔضمٹجن، ـصى َض ًمّپ صدجنز أٌ ثَِض ًؽذ أن شٹٍن ثِٔض

 ثٖضدفٍط.

 .ٌٍش٩ّوٻ ثْضل١جء ٴدپ ثټص١ّدٌٶ ثټنيجب ح  ٌّ پ أن شؽ ّٝ  ًٱ

  .ٌظجخصز صمجًر ٘جهٴز  صدجنز أٌ ثَِض  ًؽذ أن شٹٍن ثِٔض

 

ٍث٧ ثٖضص٭ريثس ٍض ثټدفٍط ثَضؼصمج٨ٌز:2-2  : أن

ٍث٧  ٴدپ ثټدوء ٍض ٨مٽٌز ثټرّتمٌَ ًؽذ ٨٘ض ثټ١جټذ أٌ ثټدجـغ م٩ٌٰز أن

ثٖضص٭ريثس ثټصٍ ًًٌو شٌمٌَىج أٌ م٩جټؽصيج، ْضّن ىټٺ من ثْضىمٌز خمج ٸجن؛ ـٌغ ًرتشّذ 

ٌثٖضنجِدز ټٹپ مص٭ري أٌ  ٙجبٌز ثټرضًًٌز  ٌم٩ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٔـض ٨نيج شفوًو 

ٙجء نؽو ثټ٩ٽمجء ًصٱٵٍن ٨٘ض ٨ٍز من ثٖضص٭ريثس، ٌٍض ٸصذ ثٔـض ٨ٍني من  مؽم ٍه ن ٌؼ

ٌٸٌٱٌز.  ثٖضص٭ريثس: ٸمٌز 
 

َض: ثٖضص٭ريثس ثټٹمٌز: ٌّ  أ

ٍثبٌز شص٭رّي ٜمن مؽجٻ  ثٖضص٭رّيثس ثټٹمٌز ىٍ: "٨دجًر ٨ن لجٌ٘ز ٨وهًز ٨ٕ

مفّوه خفّوًن ٨٘ض ثْضٴپ، َض ًمٹن م٩ٌٰز ٴٌمصيج إَض خ٩و ٨مٽٌز ثټٵٌجُ 

 .(1)ٌثټصؽًٌذ"

ٌمص٭ريثس ٸمٌز ٌشنٵّم ثٖضص٭ريثس ثټٹمٌز خوًٌىج إٗض مص٭ريثس  ٸمٌز مصٙٽز، 

 منٱٙٽز:

                                                           
"، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، حصاء المطبق في العلوم االجتماعية واإلنسانيةاإلعبد الكرمي بوحفص: "(1)

 .:8اجلزائر، ص

......
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وثس ٴٌجًِ إٗض  ٌىٍ ٸپ مص٭رّي ًمٹن شٵٌّم ـٌ أ/ ثٖضص٭ري ثټٹمٍ ثٖضصٙپ )ثٖضّصمٌ(: 

ٌثًًز ٍض ثټٵٌجُ؛ أي شٹٍن ثټٵٌم ٴجخٽز  َبٌز؛ خفٌغ شٹٍن ىنجٷ ثِصم وثس ؼ ـٌ

َبز، معپ:  ثټ١ٍٻ، ثټولپ، ٸمٌز ى١ٍٻ ثْضم١جً ٍض من١ٵز م٩ٌّنز....إټن. (1)ټٽصؽ

وثس ٸجمٽز ح/ ث ٌىٍ ٸپ مص٭ري ٩ًرّب ٨نً خـٍ ٖضص٭ري ثټٹّمٍ ثٖضنٱٙپ )ثٖضصٵ١ّ٪(: 

َبز أٌ َض شألي ٴٌمج ٸسًز، معپ: ٨وه (2)٘فٌفز؛ أي إىث ٸجنض ثټٵٌم ٬ري ٴجخٽز ټٽصؽ

ٌثس من ټٍن م٩نّي...إټن.  ثْض٠ٱجٻ ٍض ثْضرسر، ٨وه ثټ٭ٌٯ ٍض ثٖضنَٻ، ٨وه ٸ
 

 ظجنٌج: ثٖضص٭رّيثس ثټٹٌٱٌز:

ٹٌٱٌز ىٍ: "ٸّپ ثټمٙجبٚ ثټصٍّ ًٕجً إټٌيج خٙٱجس أٌ ثٖضص٭ريثس ثټ

ّٚ ٸپ مج ىٍ ٬ري ٴجخپ ټٽٵٌجُ ثټ٩وهي، ٸــــ: ثټفجټز ثټ٩جبٽٌز، (3)ِمجس" ٌشم ؛ 

ٌثټٱٕپ...، ًٌمٹن أن شٹٍن ٴجخٽز ټٽرّتشٌذ، أٌ ٬ري ٴجخٽز  أي، ثټنؽجؿ  ٌّ ثٖضينز، ثټ

 .(4)ټٽرّتشٌذ

ٍث٧ ٙجبٍ ًؽو ثټدجـغ ظُضظز أن  (5)من ثٖضص٭ريثس، ىٍ: ٌٍض ثټربنجمؾ ثٔـض

مٍ ثٖضص٭رّي * ٚ ثټ٩ٽمٍ، ثټؽنْ، ثټفجټز ثټ٩جبٽٌز... : Nominalثَِض ّٙ  معپ ثټصم

شدٍ *  ٌّ  ٸجٖضّصٍَ ثټص٩ٽٌمٍ، هًؼز ثَضىصمجٿ، هًؼز ثټصٱجؤٻ... :Ordinalثٖضص٭ري ثټ

ٌثټولپ ثټٕيٌي...  :Scaleثٖضص٭ري ثټّٽّمٍ *   ثټ٩مٌ 

٩وثه ټص١دٌٶ ممصٽٲ ثټ٩مٽٌجس ٌثټدجـغ ٍض ىيو ثٖضٌـٽز ًٹٍن ٨٘ض ثِص

ًثِصً، ٰدجٰرتثٛ أنًّ ٴجٿ خٌٙج٬ز ؼٌور ٖضٕٹٽز خفعً،  ٙجبٌز ثٖضنجِدز ټو ثٔـض

٨ٍز من ثټٱٌٌٜجس ثټصٍ ًًٌو  ٌشٵٌّميج إٗض مص٭ريثس ٨ٌٌٰز، نصؽض ٨نيج مؽم

ٍثٰٶ  ٌشص ٌىټٺ من لُضٻ ـرص ممصٽٲ ثٖضؤرشثس ثټصٍ شٵٌّيج  ثلصدجًىج مٌوثنٌج؛ 

ٌخجٰرتثٛ أنًّ ٴ صدجنز خ١ًٌٵز ؼٌّور خ٩و شفٹٌميج م٩يج،  صمجًر أٌ ثِٔض جٿ خدنجء ثَِض

ٌثء مّق ٔجمپ ٨٘ض  ٌثټٵٌجٿ أًٝج خص٩ًٍٍيج ٨٘ض ٨ٌنز م٩رّبر أٌ إؼ أٌ شؽًٌديج، 

                                                           
، @900، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، اجلزائر، 8ج"،اءـــاإلحصموساوي عبد النور، بركان يوسف: " (1)

 .80ص
 .80ادلرجع نفسو، ص (2)
 .:8عبد الكرمي بوحفص، ادلرجع السابق، ص(3)
 .80موساوي عبد النور، بركان يوسف، ادلرجع السابق، ص (4)
حصائية إل"، مركز سرب للدراسات اخطوات إنجاز الدراسة اإلحصائيةمعن التنجي، ميس صاري: " (5)

 .@، ص;908والسياسات العامة، د بلد،
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٨ٍج من  ٌىجمز ټٽ٭جًز، شص١ّٽذ ن جِز  ّّ مؽصم٪ خفغ م٩نّي. شأشٍ ثِضن مٌـٽز ـ

ٌشٱًٌٮ ثټ ٌىٍ شٌمٌَ  رب من ثټدجـغ،  ّٙ ٌثټ ًثًز،  ٌثټّو  دٌجنجس.ثټرّتٸٌَ 
 

صدجنز إٗض خٌنجمؾ 2-3 صمجًر أٌ ثِٔض ٌثټصٱًٌٮ )٨مٽٌز ثَضنصٵجٻ من ثَِض : ثټرّتمٌَ 

SPSS:) 

ٌثټصٍّ شّدٶ إهلجٻ خٌجنجس ثْضهثر إٗض ثټفجٍِح خيوٯ  ٍر ثټصّجټٌز  إّن ثټم١

ٌىټٺ خصفًٍپ إؼجخجس ٸّپ ِؤثٻ إٗض أًٴجٿ أٌ ـٌٌٯ  ثټصفٽٌپ ىٍ ثټٵٌجٿ خرتمٌَىج، 

 ٍِح.ًّيپ إهلجټيج إٗض ثټفج

ٌنجمؾ ٍمٍن خجٔضؼجخز ٨٘ض SPSSـّذ خ مجٗ )ثٖضٕجىوثس( ثټيًّن ًٵ ٰئّن ثْٔض

صدجنز ١ًٽٶ ٨ٽٌيم ثِم ـجَضس ) ًثس ثَِض صمجًر أٌ ٨دج ٌٸّپ ِؤثٻ Casesأِةٽز ثَِض  ،)

مجٗ ٨٘ض Variableٌٰيج ىٍ ٨دجًر ٨ن مص٭رّي ) أٌ ٰٵٌر ٌشّمى إؼجخجس ثْٔض  ،)

ٌثس خٵٌم ثٖضص٭ريثس ) ةٽز أٌ ثټٱٵ  (.Valeures de Variablesثِْض

ًثس، ٌ  ةٽز أٌ ثټ٩دج ً ٨٘ض ثټ٩وًو من ثِْض صدجنز ٬جټدج صمجًر أٌ ثِٔض شفصٍي ثَِض

ٍث٧ ثټصّجټٌز: صمجًر نيٸٌ ثْضن ةٽز ثټصٍّ ًمٹن أن شفصًٍيج ثَِض ٍث٧ ثِْض  (1)ٌمن أن

ٌثـور ٰٵ٢:  أ( ِؤثٻ م٭ٽٶ أٌ ٨دجًر شفصمپ إؼجخز 

 َض      ن٩م              : ىپ شٽّٵٌض شوًًدجً ٨٘ض ٨مٽٺ ثټفجيل؟ 1معجٻ

ؤثٻ، ٰنٌمَ ټٕضؼجخز "ن٩م"  ّّ ٌثـو ټصمعٌپ ىيث ثټ ٌٍض ىيو ثټفجټز ًٹٱٍ مص٭رّي 

مَ " ٌّ مَ 1خجټ ٌّ ٌټٕضؼجخز "َض" خجټ ٴمٍ؛ ْضّن إهلجٻ 2"  ٌّ ٌثْضٰٝپ ثِصموثٿ ثټرّتمٌَ ثټ  ،

ٌنجمؾ ٴمٌز ٍض خ ٌّ ٌثمٌ شنّٱيSPSSثټدٌجنجس ثټ ْضّن ٸعريث من ثْض ٍټز أٸعٌ  ٰٵ٢  شصّم خّي

ٴمٌز. ٌّ  م٪ ثٖضص٭رّيثس ثټ

پ أن ًٹٍن ثټصّّؽٌپ ٍض ثټؽجم٩ز ٨رب ٔدٹز2معجٻ ّٝ  ثْضنرتنض؟ : شٱ

ٍثٰٶ خٕور ٍثٰٶ            م  م٩جًٛ               مفجًو               م

 م٩جًٛ خّٕور

ٍثن ټٕضؼجخجس، ٸمج ًيل:   ٌٍض ىيث ثٖضعجٻ ًمٹن ثِصموثٿ ثٌْض

ٍثٰٶ خٕور" مٵجخپ "5"+ - ٍثٰٶ" مٵجخپ "4"+ "،م ٌثټٌٴم "+م " مٵجخپ 3"، 

ٴم "+م٩جًٛ" مٵجخپ "2"، ٌ"+مفجًو" ٌّ ٌثټ  ".م٩جًٛ خّٕور"مٵجخپ "1"، 

                                                           
-تماع االتصال، منشورات سلرب علم اج9"، طأبجديات المنهجية في كتابة الرسائل الجامعيةعلي غريب: " (1)

 .899   898، ص ص@900، دار الفائز للطباعة والنشر والتوزيع، قسنطينة، -جامعة قسنطينة
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 ح( ِؤثٻ ًّمق خأٸعٌ من إؼجخز: 

پ مٕجىوشيج؟       1معجٻ ّٝ ٍنٌز ثټصٍّ شٱ ٍثس ثټصّٽٱًَ َثبًٌز             : مج ىٍ ثټٵن ثټؽ

ٌخٌز          ثْضؼندٌز            ثټ٩

مٚ ًمٹن أن ًؽٌذ ٨٘ضٍض ّٕ ٦ أّن ثټ ؤثٻ نُـض ّّ أٸعٌ من ثـصمجٻ،   ىيث ثټ

ؤثٻ، ّّ ٌثـًوث َض ًٹٱٍ ټصمعٌپ ىيث ثټ پ إنٕجء ظُضط  ټيټٺ ٰئّن مص٭رّيث  ّٝ ٌىنج ًٱ

َث ن٩م/َضمص٭رّيثس، ٸّپ مص٭رّي ټً ثـصمجٻ إؼجخصني ) (، ًٌّصموٿ ټيمج شٌمٌ

 ".َض" ټٕضؼجخز "0" ٌ"ن٩م" ټـــــ"1ًٴمًٌج:"

ٍثس ثټصجټٌز ـّذ أىمٌصيج خجټنّدز ټٺ. :2معجٻ  ًشّذ ثټٵن

ًخٌز                ثټنيجً          ثټرشٌٳ          ثټدُضه          ثٖض٭ج

ٌخٌز           ثټؽًٌَر                    ثټ٩

ؤثٻ ًؽذ إنٕجء ِّض مص٭رّيثس ٌإ١٨جء ثټٌٴم " ّّ " ټٽٵنجر ثْضٸعٌ 6ٍض ىيث ثټ

ٴم " ٌّ ٌثټ ٴم " 5أىّمٌز  ٌّ ټٓضٴپ أىّمٌز إٗض أن نٙپ إٗض أٴّپ ٴنجر أىّمٌز ٌإ١٨جبيج ثټ

"1." 

َبٌجً:  ؼـ( ِؤثٻ مٱصٍؿ ؼ

ؤثٻ ثټّيي ًّمق ټٽمدفٍط خجلصٌجً إؼجخز  ّّ َبٌج ىټٺ ثټ ًٌٵٙو خجٖضٱصٍؿ ؼ

ًثس. ٍهر ٜمن ثټمٌج ًثس أٌ ٸصجخز إؼجخز ألٌَ ٬ري مٍؼ ٍهر ٜمن ثټمٌج  مٍؼ
 

 ٌ ٨ٽٌيج؟مج ىٍ ثټم١ٍٟ ثټؽًٍز ثټصٍ شّجٰ معجٻ:

َثبًٌز          ًثشٌز     ثټؽ  ثټرتٸٌز                  ثٔضمج

ٌنٌّز             ألٌَ             أىٸٌىج: .................            ثټٱ
 

ٌثـوث ٩ًّو ٸجٌٰجً ټصمعٌٽيج؛ ةٽز ٰئن مص٭رّيث  ْضّن ثٖضّمٍؿ  ٍض ىيث ثټن٧ٍّ من ثِْض

ٌثـور ٰٵ٢)رش١ًز أن ٌثـور(. إَّض أّن  خً ىٍ إؼجخز  ًّصموٿ ثٖضّجٌٰ رشٸز ٠ريثن 

ٌشصّم  ٨ٍج مج،  ٨مٽٌز ش٩ٌني ًمٍٍ شٙٲ ٴٌم ثٖضص٭رّي )ثٔضؼجخجس( ش٩صرب ٩٘دز ن

 خجِصموثٿ ٨ّور ثټ١ٌّٳ منيج:

ٗض  "،N" إٗض "1: أن شٌمَ ټٹّپ رشٸز ٠ريثن ًٌهس خجٔضؼجخز خٌٴم من "ثټ١ًٌّٵز ثٌْض

ٍثًه "Nـٌغ ًمعّپ " ٍٴض ٨وه رشٸجس ثټ١ريثن ثټ ٌىيو ٠ًٌٵز شفصجػ ټ ر ٍض ثٔضؼجخز، 

 ٸدري، ْضنًّ ٌُِص٩َجمپ م٪ ٸّپ ثِصدٌجن خٕٹپ منٱٌه ټٌصّم ؼم٪ ثټدٌجنجس ٸّٽيج.
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"؛ خفٌغ ًصّم م٩جمٽز ىيو ألٌَ" ټٌٙٲ ثٔضؼجخز "5: ش٩ٌني ثټٌمَ "ثټ١ًٌٵز ثټعّجنٌز

ٍث٧  ٌثـور ٨نو شفٽٌپ ثٔضؼجخجس خ٭ٞ ثّټن٥ٌ ٨مج ىٸٌ من أن ٨ٍز  ثٔضؼجخجس ٸمؽم

ٌىيو ثټ١ًٌّٵز شّمق ٍمجس ٸعرير، إَّض أن ىيث  رشٸجس ثټ١ّريثن ثٖضمٹنز.  خٱٵوثن م٩ٽ

صمجًر ٍثًهر ٍض  ثټٱٵو ٴو َض ًّٕٹپ مٕٹٽز، إىث ٸجنض ثَِض شٌّٸَ ٨٘ض رشٸجس ثټ١ّريثن ثټ

ؤثٻ. ّّ  ثټ
 

ٍثمپ ثټصّجټٌز:  َضلصٌجً أي ثټ١ٌٳ أٰٝپ ٰئنًّ ًؽذ ثْضلي خ٩ني ثَض٨صدجً ثټ٩

 ًر صمج  ،ثټيوٯ من ثَِض

 ،ٌٸٌٱٌز ثٔضؼجخز ٨ٽٌيج ٍظني  صمجًر ثټّيي شّم شٵوًميج ټٽمدف  ٔٹپ ثَِض

 ،ٍٴض ثٖضصجؿ ټٽدجـغ  ثټ

 ،ټٽدجـغ ٌ ّٰ  ثټّو٨م ثٖضجهي ثٖضصٍ

 .ٍخز  ثټوّٴز ثٖض١ٽ

ًثس إِصدجنز:2-4 ٨ٌدج  : معجٻ ش١دٌٵٍ ټرتمٌَ أِةٽز ثِصمجًر 

 أنعى   /ثټؽنْ: ىٸٌ        1

٢                /ثٖضّصٍَ ثټص٩ٽٌمٍ:  ثخصوثبٍ      2 ِّ  مصٍ

 ؼجم٩ٍ ٰمج ٍٰٳ     ظجنٍي        

ٍثس 5/ثټمربر ٍض ثټ٩مپ: أٴپ من 3 ٍثس         أٸعٌ من 10إٗض  5من          ِن ِن

ٍثس10  ِن

ٌّٴم ٌر ثټ  ثټٱٵ
ٍثٰٶ  م

 خٕور
ٍثٰٶ  م٩جًٛ مفجًو م

م٩جًٛ 

 خٕور

1 
ًشٌجؿ ٍض ثټ٩مپ م٪ ٍمُضبٍ  أ٩ٌٔ خج

 ثټفجټٌني
     

2 
٩مپ ټٌُض إىث ٸجن ىټٺ م٪ ثټ أٴدپ

 ٍمُضبٍ ثټفجټٌني
     

3 
ؼمج٨ز ثټ٩مپ ثټفجټٌز ٨٘ض  شّج٨و

 ش١ًٌٍ ثْضهثء
     

 
ةٽز معپ:  أٌ ٴو شٹٍن ثِْض

ٍټٍؼٌج ثټفوًعز ًٌٰ٪ من مّصٍَ ثټ٩مٽٌز 4 /ىپ ش٩صٵو أّن ثِصموثٿ ثټصّٹن

 َض   ثټص٩ٽٌمٌز؟        ن٩م         
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 ٸٌٲ ىټٺ؟إىث ٸجنض ثٔضؼجخز خـــ "ن٩م"، -

ٍث٘پ         -  ًٍجهر ثټرتٸٌَ          -       شّيٌپ ثټصّ

 شو٨ٌم ىثٸٌر ثٖضص٩ّٽم-      شو٨ٌم ثټٹٱجءثس         -

ٍثس ثٖضصّد٩ز ټيټٺ؟  مج ىٍ ثټم١

ٍر ٍٿ خ٩مٽٌز شٌمٌَ ثٖضص٭رّيثس، ٸمج ًيل::1ثټم١  نٵ

ًٌَض   : مص٭ري ثټؽنْ:أ

 أنعى ىٸٌ ثټؽنْ

 2 1 ثټصّٙنٌٲ

 ٭رّي ثٖضّصٍَ ثټص٩ّٽٌمٍ: ظجنٌج: مص

٢ ثخصوثبٍ ثٖضّصٍَ ثټص٩ٽٌمٍ ِّ  ؼجم٩ٍ ٰمج ٍٰٳ ظجنٍي مصٍ

 4 3 2 1 ثټصّٙنٌٲ

 
 ظجټعج: مص٭رّي ثټمربر ٍض ثټ٩مپ:

ٍثس 5أٴپ من  ثټمربر ٍثس 10-5من  ِن ٍثس 10ثٸعٌ من  ِن  ِن

 3 2 1 ثټصٙنٌٲ

 
ٌىټٺ ٨٘ض ثټنفٍ ثټصجيل: ٍثنج  ٍٿ خئ١٨جبيج أٌ ٌثس نٵ  ًثخ٩ج: ثټٱٵ

ٍثٰٶ خٕور ثٖضٵٌجُ ٍثٰٶ م  م٩جًٛ خٕور م٩جًٛ مفجًو م

 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ ثټّوًؼز

 
 :4لجمّج: ثټّؤثٻ ًٴم

 َض ن٩م 4ثټّؤثٻ

 2 1 ثټصّٙنٌٲ

ًثس ثټّؤثٻ ٌنٌّمَو ٸمج ًيل:4ِجهِج: لٌج  ، ٸپ لٌجً ًٙدق مص٭ريث خيثشً، 

 َض ن٩م a4ثټّؤثٻ

 0 1 ثټصّٙنٌٲ

 َض ن٩م b4ثټّؤثٻ

 0 1 ثټصّٙنٌٲ

 َض ن٩م c4ّؤثٻثټ

 0 1 ثټصّٙنٌٲ

 َض ن٩م d4ثټّؤثٻ

 0 1 ثټصّٙنٌٲ
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ًثِز ٸجټصّجيل: ثټؽنِْجخ٩ج:  ، ثٖضّصٍَ q1ن١٩ٍ أِمجء ٖضص٭ريثس أِةٽز ثټّو

ؤثٻ ًٴم "q3 ،q4، ثټمربرq2ثټص٩ّٽٌمٍ ّّ َبٌز ٸمج ٍض ثټ " 4، ٌإىث ٸجنض مص٭رّيثس ؼ

 ٌىٹيث. q4a ،q4b ،q4c ،q4dن١٩ٌيج أِمجء: 
 

ٍر  لجٻ ثټدٌجنجس إٗض ثټربنجمؾ:: إه2ثټم١

ٍشٌ، ٨٘ض ثټدجـغ أٌ  ٌمٌّٸذ ٍض ؼيجٍ ثټٹمدٌ ٍه  ټنٱرتٛ أّن ثټربنجمؾ مٍؼ

 ثټ١جټذ ثټٵٌجٿ خمج ًيل: 

يم ٍض ثټٕجٔز ٨٘ض ٴجبمز  -1 ّّ ٍثټٌز: Démarrerنٍّؼً ثټ فً ثټنجٰير ثٖض ّٜ  ٸمج شٍ

 
 ، ِصٱصق ثټنّجٰير ثټصجټٌز:IBM SPSS Statistics 20أنٵٌ ٨٘ض ًمَ  -2
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ٌخ٩وىج ٴم خجټنّٵٌ ٬٘ض   أنٵٌ ٨٘ض   -3

OK:ٍثټٌز  ، ټص٥يٌ ثټنّجٰير ثٖض

 
أِٱپ  ٴم خجلصٌجً   -4

صدجنز  صمجًر أٌ ثِٔض ٍمجس ثټمج٘ز خمص٭رّيثس خفعٺ )أِةٽز ثَِض ثټنجٰير، ټص٥يٌ ثٖض٩ٽ

 )ثٖضٵٌجُ(، ثټصٍّ ٴمض خرتمٌَىج من ٴدپ.
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ٍر  صمجًر أٌ ثِٔض3ثټم١  (1)صدجنز؟: ٸٌٲ نولپ مص٭رّيثس ثَِض

م: ٍثٗ ىٍ ثَِض ٦ من ثټٕجٔز أّن ټٽمص٭ري ٨ّور ل ٌثټن٧ٍ Nomنُـض

Type ٲ ثٖضص٭ري ٌٌ٘Etiquetteٍٯ  ،٬ٌريىج جخٶ، ٌِ ّّ ٹپ ثټ ّٕ ٸمج شٕجىو ٍض ثټ

ٌټٌُٹن معًُض:  مص٭رّي ثٖضّصٍَ ثټص٩ّٽٌمٍ"." نأشٍ خجټصٱٌٙپ ټٹٌٱٌز إهلجٻ ثٖضص٭رّيثس، 

ٗض:  ٸصجخز ثِم ثٖضص٭رّي: ثٖضٌـٽز ثٌْض

ّّ "Nomٍض ثټمٽٌز أِٱپ " نٝ٭٢ ٻ ټنٹصذ ثِم ثٖضص٭رّي "ثٖضّصٍَ ٍض ثټ ٌّ ١ٌ ثْض

ٌټٌٹن:   .Q4ثټص٩ّٽٌمٍ"، 

 ش٩ني ن٧ٍ ثٖضص٭ري: ثٖضٌـٽز ثټعّجنٌز:

ٍنز ٨ٽٌيج ظُضط نٵجٟ نٝ٭٢  "Typeِٱپ "أنٝ٭٢ ٍض ثټمٽٌز  ٰص٥يٌ أًٵ

ٹپ ثټصّجيل: ّٕ  ٨ٽٌيج ٥ٌٰيٌ ټنج ثټ

                                                           
"، ادلعهد العريب للتدريب والبحوث SPSSدليلك إلى البرنامج اإلحصائيأنظر: سعد زغلول بشري: " (1)

 .90 88، ص ص:900اإلحصائية، بغداد، العراق، 
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٦ أن  ٹپ نُـض ّٕ  Numericمٌ٪ ثٖضص٭ريثس ًٴمٌز٩ًصرب أّن ؼ SPSSمن ثټ

ٴجٿ ثټ٩ُرشًز  ،أًٴجٿ 8أي  ٨ٌLargeur8ٌٜيج   Décimales2ٌٸيټٺ ٨وه ثًْض

ٌخ٪  ،ًٌمٹن ش٭ٌري ٨وه أًٴجٿ ثټ٩وه ٴجٿ ثټ٩رشًز خجټٝ٭٢ هثلپ ثٖض ٌٸيټٺ ٨وه ثًْض

ٍه ٍه  أِٱپ أٌ Largeurثٖض٩نٍ أٌ ٍض ثټمٽٌز أِٱپ ثټ٩م ٍض ٔجٔز Décimalesثټ٩م

 ٌّ ٌنمف ٴجٿ ثټ٩ُرشًز ٸمج ىٍ ً ثټدٌجنجس،  ٌٸيټٺ ٨وه ثًْض ٍٿ خص٭ٌري ٨وه أًٴجٿ ثټ٩وه  ٵ

ٹپ ّٕ ٴجٿ ثټ٩ُرشًز ٰٵ٢ ٸمج ىٍ مدنّي .مدنّي خجټ ٌن٭رّي ثًْض ٨ٌجهر نرتٷ ثټ١ٍّٻ ٸمج ىٍ 

ًٍر: ّٙ  ٍض ثټ
 

جٯ ټٽمص٭رّي  ثٖضٌـٽز ثټعّجټعز:  ش٩ٌني ثْضٌ٘

ٍٲ ټٽمص٭رّي)- ٍٿ خجټٝ٭٢ هثلپ ثټمٽٌز أِٱپ (Etiquetteټص٩ٌني ٌ٘  نٵ

(Etiquette) :ٌټٌُٹن ٱج ټٽمص٭ري  ٌنٹصذ ٌ٘  ،(niveau intel). 

- ٍٍ جٯ ټٵٌم ثٖضص٭رّي، ثٜ٭٢ هثلپ Valeurs)أٌ ٴٌمٍ  ٌټص٩ٌني ًمٍ ( شّصموٿ ٸأٌ٘

ّٚ  ((Etiquettes des Valeursٍض ٔجٔز  (Valeursثټمٽٌز أِٱپ) ټٹصجخز ن

ٌىٍ " ؤثٻ  ّّ  ".ثٖضّصٍَ ثټص٩ٽٌمٍثټ

ٌخّ ثٜ٭٢ ٨٘ض Valeursٍض ثټمٽٌز أِٱپ- ٍثً ثټصّجټٌز:ثٖض  ٪ ثٖضنّٵ٢، ټص٥يٌ نجٰير ثټف

ٱٽٌز،Etiquetteأمجٿ ثخصوثبٍ" ٌثټمٌجً " ،Valeur" أمجٿ 1ثٸصذ " - ّّ  ٍض ثټمجنز ثټ

٨ٌنو Ajouter)ظّم ثٜ٭٢ ٨٘ض ًٍ ) ًثس خجټ١ًٌّٵز ىثشيج،  ، ظّم أٸصذ خٵٌز ثټمٌج

ٌث٫ منيج ثٜ٭٢ ٨٘ض ًٍ   .OKثټٱ
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ٲ ٴٌمز ثٖضص٭رّي، ٴم- ٲ ثٖض١ٽٍح خنٵٌو خجټٱجًر، ظّم ثهلپ خ ٌټص٭ٌري ٌ٘ ص٥ٽٌپ ثټٍ٘

ٲ ٍض مّص١ٌپ (Valeurثټٵٌمز ثټؽوًور ٍض مّص١ٌپ )  Etiquettes des)أٌ ثټٍ٘

Valeurs) ً َّ ٲ ثټؽوًو.(Changer)، ظّم ثنٵٌ ثټ  ، ٥ٌٰيٌ ثټٍ٘

ٲ ثٖض١ٽٍح من ثټٵجبمز خنٵٌو خجټٱجًر،  - ٲ ٴٌمز ٍض ثٖضص٭رّي: ٤ّٽپ ثټٍ٘ ٌټفيٯ ٌ٘

ٲ من ثټٵجبمز.(Eliminer bloc)ظّم ثنٵٌ ًٍ   ، ٌٰصّم ـيٯ ثټٍ٘
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ثخ٩ز: ٌّ ٍهر ثٖضٌـٽز ثټ  شفوًو ثټٵٌم ثٖضٱٵ

 
 Aucune valeur)ًمٹن ټٽ١ّجټذ شؽجٌٍ ىيو ثټمجنز خجټنّٵٌ ٨٘ض

manquante).ةٽز ٍظني ٨٘ض ٸّپ ثِْض  ، م٪ ثټصّأٸٌو ٨٘ض إؼجخز ثٖضدف
 

ٍه ثٖضٌـٽز ثټمجمّز:  شفوًو ٔٹپ ثټ٩م

ٍه ٨ ٍه ًٵٙو خٕٹپ ثټ٩م ٍٴ٪ ثټدٌجنجس  ،(Colonne)ٌٛ ثټ٩م ٌم

ٍه أٌ  ؛(Forme de texte)هثلٽً خفٌغ ًمٹن شٍؼٌييج خفٌغ شٹٍن ٍض ًّجً ثټ٩م

ٌټص٭ٌري ىټٺ ثٜ٭٢ ٍض ثټمٽٌز  ١ً أٌ ٍض ًمٌنً،  ٍض ٌِ

 ثٖضنجِذ. ٴم خجلصٌجًٌ (Align)ٌأِٱپ(Colonnes)أِٱپ
 

جهِز: ّّ  شفوًو مٵٌجُ ثٖضص٭ري ثٖضٌـٽز ثټ

٭٢  ظم ،(Mesure)٭رّي ثٜ٭٢ هثلپ ثټمٽٌّز أِٱپټصفوًو مٵٌجُ ثٖضص ّٝ ثټ

ًثس نمصجً منيج ) ٍه هثلپ ثټمٽٌّز، ٰص٥يٌ ثټمٌج يم ثٖضٍؼ ّّ ْضّن ( ٨Nominales٘ض ثټ

ٹپ أهنجو:مص٭رّي ثٖضّصٍَ ثټص٩ٽٌمٍ ىٍ مص٭رّي ثِمٍ ّٕ  ، ٸمج خجټ
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جخ٩ز: ّّ صدجنجس ٍض ثټربنجمؾ ثٖضٌـٽز ثټ ًثس أٌ ثِٔض صمج  شٱًٌٮ ثَِض

ًنز خّجخٵصيج ـٌغ أن ثټدجـغ ٌٰيج ًٽَمً ٴوً ش٩صرب ىيو ث ٖضٌـٽز ِيٽز مٵج

ٍٿ خجټنٵٌ ٨٘ض:  م٩نّي من ثټرتٸٌَ ټصٱجهي أل١جء ثټصٱًٌٮ، ٰيٍ ًٵ

ٍثيل.    ٸمج ىٍ مدني ٍض ثټٕٹپ ثٖض

 
١ًٍ: ثْض٨مور ش٩رّب ٨ن  ٍه أ٨مور ٌِ ٦ ثټدجـغ ٌؼ ٨نومج ش٥يٌ ثټنّجٰير ًُـض

ًثس ٨ٌدج صمجًر  صدجنز، ٍض ـني شمعّپ ثټ١ًٍّ ٨وه  ثٖضص٭ريثس أٌ أِةٽز ثِٔض ثِٔض

٨ٌ٘ض ثټدجـغ  صدجنجس.  ًثس أٌ ثِٔض صمج ٌشنصيٍ خجنصيجء ٨وه ثَِض ٨ز  ٍّ ًثس ثٖضٍ صمج ثَِض

 إهلجٻ ًمٍٍ ثٖضص٭ريثس ٍض أمجٸنيج ٰٵ٢.

ٌنجمؾ  -3  :SPSSم٩جټؽز ثټدٌجنجس إـٙجبٌج خجِصموثٿ خ

ٌّٛ إٗض خ٩ٞ أى ٌټض ٍض ىيو ثټًٍٴز ثټدفعٌز ثټص٩ ّم ثٖض٩جټؽجس ٍض ثټفٵٌٵز ـج

٨ٍجس  ٌىټٺ شد٩ج ټ٭جټدٌز ثٖضٍٜ ثټصٍ ًٽؽأ إټٌيج ثټ١جټذ أٌ ثټدجـغ ٍض ٨ٽم ثَضؼصمج٧، 

ٱٍ ٸــ:  ٙجء ثټٍ٘ ٌمج ًرتشّذ ٨نً من ٨مٽٌجس ثٔـض ٱٍ،  ثټصٍ ش٩صمو ٨٘ض ثٖضنيؾ ثټٍ٘

٢ ثټفّجخٍ،  ٌثِصموثٿ مٵجًٌْ ثټن٨َز ثٖضٌٸًَز )ثٖضصٍِ ًثس، ثټنّذ ثٖضةًٍز،  ٌث ثټصٹ
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ٌ ٍثٻ، ثټٍِ ٌمٵجًٌْ ثٖضن ٌثٯ ثٖض٩ٌجًي، ثټصدجًن...(،  ٌمٵجًٌْ ثټصٕصّض )ثَضنف  ،)...٢

ًشدجٟ )ِدريمجن، ٸج  ...(.2ثَض

ٌىټٺ خصفوًو  ٨٘ض ثټدجـغ أن ٩ًٍ ؼٌوث مصى ًّصموٿ ٸپ من ىيو ثٖضٵجًٌْ، 

٢ ثټفّجخٍ ٍض مص٭رّي ٸٌٱٍ ٬ري  ًثِصً، ُٰض ًمٹن أن ًّصموٿ ثٖضصٍِ مج شص١ّٽدً ه

ص٩مجټيج، ٴجخپ ټٽرّتشٌذ معُض. ٰٽٹپ  ٌمٹجن َِض ٍٴ٪  ٙجبٌز م من ىيو ثټ٩مٽٌجس ثٔـض

ًثِصً  ٱٍ، ـصى ًّصوّٻ خً ٍض ه ٙجء ثټٍ٘ ًثِز ثٔـض ٸمج أن ثټدجـغ َضخو ټً من ه

ٌخمج ًّمق ټً من ثټص٩مٌم ٌٰمج خ٩و )أي  ٍٴٌز،  ٍظ ًثِصً خٵوً أٸرب من ثٖض ًٌو٨ّم ه

ًثِصً(.  ش٩مٌم نصجبؾ ه

ًثس  ٌث َض خٹٌٱٌز ثټفٍٙٻ ٨٘ض ثټصٹ ندوأ أ ٌىټٺ ټٹٍن ٌِ ٌثټنّذ ثٖضةًٍز، 

ػ، إن ٨٘ض مّصٍَ ثټٽٌّجنْ أٌ ثٖضجِرت  ٌّ ٌثس ثټصم ٍنيج ٍض ميٸ أ٬ٽذ ثټ١ٽدز ًّصموم

ًثو. جس ثټوٸصٍ ٌأ٠ٌـٌ صى ًِجبپ ثٖضجؼّصري   ـٌ

ٌثًي: -3-1 ٌثټنّذ ثٖضةًٍز أٌ مج ٩ًٌٯ خجټصًٍٍ٪ ثټصٹ ًثس  ٌث  ـّجح ثټصٹ

ٌنجمؾ  خ٩و أن ًنصيٍ ثټدجـغ من شٱًٌٮ ثټدٌجنجس ٌإهلجټيج ٍض ، ًأشٍ SPSSخ

ًنجس ًو٨ّم خيج  ٌثػ مج ًفصجؼً من مٵج ٨٘ض إ١٨جء ثټص٩ّٽٌمجس ثټرضًًٌز ټٽربنجمؾ ٔضل

ٌثًي ثټيي ًيوٯ إٗض  ٌمن خني أىم ىيو ثټ٩مٽٌجس نؽو ثټصًٍٍ٪ ثټصٹ ًثِصً،  ٌه خٌجنجشً 

ٌمنجِدز، ٸمج  ٌىټٺ خ٩ٌٛ ثټدٌجنجس ٍض ًٍ٘ر مٌّسر  ٙجبٌز،  شد٢ٌّ ثټ٩مٽٌجس ثٔـض

ٌثًًز ټٽدٌجنجس أًٝج إٗض ٌ٘ج٬صيج ٌ٘ج٬ز ٨مٽٌز شدني ًيوٯ ٨مپ ث ټص٩ًٍٍجس ثټصٹ

ٌبٌٌّز ټييو ثټدٌجنجس. َثس ثټ  أىّم ثٖضمٌ

ٌټٹن ٸٌٲ ټنج أن  ٌثًًز خ١ٌّز،  ٨ٌجهر مج ًصّم شٙنٌٲ ثټدٌجنجس ٍض ؼوثٌٻ شٹ

ٌنجمؾ   ؟SPSSنّصمٌؼيج خجِصموثٿ خ

ٌنمصجً ټ٩مپ ثټؽوٌٻ نيىذ إٗض ٴجبمز 

 ٌ ثټنّجٰير ثټصجّټٌز:ٰص٥ي ٌمنيج نمصجً  ،
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ٌثء ثټ٩مٽٌجس ٨ٽًٌ ظّم ننٵٽً إٗض ثټمجنز  ٍٿ خص٥ٽٌپ ثٖضص٭رّي ثټّيي نًٌو إؼ نٵ

 ثٖضٵجخٽز ٸمج ٥ًيٌو ثټٕٹپ أهنجو:

 
ٍٿ ثټدجـغ  ظم نٝ٭٢ ٨٘ض  ٌىنج ًٵ ٍخز،  ٰص٥يٌ ټنج ثټدٌجنجس ثٖض١ٽ

ٌنجمؾ   . ٸمج ٍض ثٖضعجٻ:Wordخألي مج ًفصجػ ٰٵ٢، ًٌنٵٽً إٗض خ
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 ٦ ًخ٩ز أ١ٌِ، ٴو َض ًفصجػ ثټ١جټذ ٬٘ض ثټ١ًٌّن ثْضلريًن نُـض ىنج ٤يًٍ أ

ٌنجمؾ  ٍٿ خفيٰيمج ٨نومج ًنٵپ ثټؽوٌٻ إٗض خ ٍٿ خجټرتؼمز ٌٰمج خ٩و Wordٌٰٵ . ًٌٵ

ًثه ىټٺ.  إىث أ

ٍمجس ٰمج ٨ٽًٌ ٰٵ٢ إَضّ أن  ًثه ثټدجـغ أن ًو٨ّم إـٙجبٌجشً خٌِ أّمج إىث أ

ٌىٹيث خ ًٝ٭٢ ٨٘ض  جټنّدز إٗض خجٴٍ ًٌفوه ثټٕٹپ ثٖض٬ٌٍح. 

ٌثټنّذ ثٖضةًٍز. ٌثًي  ٹجٻ ثټمج٘ز خجټصًٍٍ٪ ثټصٹ ٌثْٔض  ثټؽوثٌٻ 

 ـّجح مٵجًٌْ ثټن٨َّز ثٖضٌٸًَز: -3-2

 ٢ إىث ٸجن ثټ١جټذ ًفصجػ ٍض خفعً إٗض مٵجًٌْ ثټن٨َز ثٖضٌٸًَز معپ ثٖضصٍِ

ٌټٹن ٍض  ٍثس ثټّجخٵز نٱّيج،  ٍٿ ثټم١ ٍثٻ ٰمج ٨ٽًٌ إَضّ أن ًٵ ٢ٌ، ثٖضن ثټفّجخٍ، ثټٍِ

ٍنز ث ٵ ٍٿ خجټٝ٭٢ ٨٘ض ثًْض ٰص٥يٌ ثټنّجٰير  ٖضٌـٽز مج ٴدپ ثْضلرير ًٵ

 ثټصجټٌز:
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ٍثٻ ٸمج ىٍ مدني  ٌثٖضن  ٢ٌ ٢ ثټفّجخٍ، ثټٍِ ِّ ٍٿ خجلصٌجً ٸپ من ثٖضصٍ ٌٰٵ

٭٢ ٨٘ض ًٍ  ّٝ جخٵز خ٩و ثټ ّّ ٍثً ثټ ٍه إٗض نجٰير ثټف ٌخ٩و ىټٺ ٩ً ؼً okأ٨ُضو،  ٍّ ، ټٌص

معٌپ ثټدٌجنٍ ثټّيي ًصنجِذ ظّم ثلصٌجً ثټصّ  ٌٰمج خ٩و ټٽٝ٭٢ ٨٘ض ًٍ 

ٍثيل: ٹپ ثٖض ّٕ  ٠ٌد٩ٌز ثټدٌجنجس، ٸمج ٥ًيٌ ٍض ثټ
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٭٢ ٨٘ض ًٍ ثٖضصجخ٩ز، ټ٥ٌيٌ ٍض ثٖضمٌؼجس ثټؽوٌٻ ثټصجيل، م٪  ّٝ ٌخ٩وىج ثټ

ٍثيل:  ثټٌِم ثټدٌجنٍ ثٖض

 

 
ٌثټصٱّري خنجء ٨٘ض مج ًٌه ٍض ثټؽجنذ  ٌثټصفٽٌپ  ٍٿ ثټدجـغ خجټص٩ّٽٌٶ  ټٌٵ

٥ً ٍض ٌمج َـض ٌثٖضٵجخُضس  ثټن٥ٌّي،  ٥جس  ثٖضٌوثن، أٌ مج شّم ؼم٩ً من لُضٻ ثٖضُـض

ٹجٻ  ٌثْٔض ٌىټٺ خ٩و نٵپ ثټؽوثٌٻ  ٍټٍؼٍ.  ٌ صنجه إٗض لٌجټً ثټٍِّ ٌخجَِض ثټٕمٌٙز، 

ٌنجمؾ ثټًٌٍه   .-ٸمج أرشنج إٗض ىټٺ ِجخٵج-Wordإٗض خ

 مٵجًٌْ ثټصٕصّض: -3-3

ٍثس ثټ ٍٿ ثټدجـغ خئ٨جهر ثټم١ ّجح مٵجًٌْ ثټصٕصّض ًٵ ٌثػ ـٌ صم ّجخٵز، َِض

ٌټٹن خوَض من ثټصأٔري ٨٘ض مٵجًٌْ ثټن٨َز  ثټمج٘ز خمٵجًٌْ ثټن٨َز ثٖضٌٸًَز، 
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ٌثټصٍّ ٨جهر مج شٹٍن:  ٍٿ خجټصأٔري ٨٘ض مٵجًٌْ ثټصٕصّض،  ثٖضٌٸًَز ثٖضمصٽٱز ًٵ

ٌثٯ ٍثيل: ثَضنف ٌق ىټٺ خجټٕٹپ ثٖض ٌثټصدجًن، ًٌمٹن شٍٜ  ثٖض٩ٌجًي 

 
ٍث٘ٽز ٌٰفٙپ ٨٘ض ث ٍٿ خجټٝ٭٢ ٨٘ض ًٍ ثٖض ٙجبٌجس ثټُّضٍمز ٍض نجٰير ظّم ًٵ ٔـض

Out Put. 
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٥ً ىجمز:  مُـض

ٌثټصأٸّو  ٙجء  ًؽذ ٨٘ض ثټدجـغ شفٌي ثټوّٴز ٍض ثِصموثٿ ممصٽٲ ٨مٽٌجس ثٔـض

٨ٌ٘ض ِدٌپ ثٖضعجٻ: َض  ٙجبٌز هٌن ثِضلٌ،  من أّن ثٖضص٭ري ًص١ٽّذ ىيو ثټ٩مٽٌجس ثٔـض

ٍثٻ ٍض ٌثٖضن  ٢ٌ ٌثټٍِ  ٢ ٌثٯ أٌ ثٖضصٍِ ٌثَضنف مٌز  ًٙٽق ـّجح ثټصدجًن  ثٖضص٭ريثس ثَِض

ٌټٵو ٴمض خئ١٨جء أمعٽز خً، ټصدٌجن أّن  ثټصٍ َض شٵدپ ثټرتشٌذ معپ ثټؽنْ معُض، 

ٌټٹن ثټدجـغ ىٍ ثټيي َضخو ټً من  Spssخٌنجمؾ  ١٩ًٍ ًٌفّذ ٸپ مج ش١ٽدً منً، 

ٌثؼً من ثټربنجمؾ.  ثټصٱًٌٶ خني مج ًفصجػ إل

ٌخّ٪ ٸجي: -3-4  ـّجح م

ًثِجس شفصجػ ټفّجح م ٌخّ٪ ٸجي، ـٌغ أنً ًٵٌْ ثټ٩ُضٴز خني ټٌّض ٸپ ثټو

 مص٭ريًن، ًٌمٹن ـّجخً ٨ن ٠ًٌٶ ثټربنجمؾ ٸمج ًيل:

ٍٿ خجټٝ٭٢ ٨٘ض  ٌخ٩وىج ظّم نمصجً  * نٵ  ،

ٍثً ثټصجټٌز:Crosstabsنمصجً ثټؽوٌٻ ثٖضٌٸذ أٌ   ٰص٥يٌ ټنج نجٰير ثټف

 
ق ّٜ ٍٿ ثټدجـغ خنٵپ ثٖضص٭ريثس ثټصٍ ًًٌو ٴٌجُ ثټ٩ُضٴز خٌنيج ٸمج ىٍ مٍ  ًٵ

ًٴم  ؤثٻ  ّّ ٌثټ  ،ٌ١ ٌټصٹن: ثټؽنْ ٍض ثِْض ٌخ٩وىج  6ٍض ثټؽوٌٻ أ٨ُضو  ٍض ثْض٨مور. 

ٍٿ خجټٝ٭٢ ٨٘ض ًٍ  ٸمج ٥ًيٌو  ٌمنً نمصجً،  نٵ

 ثټؽوٌٻ ثټصجيل:
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ٌخ٩وىج ٨٘ض  ، ٰنفٙپ ٨٘ض okخ٩و ىټٺ ًصّم ثټٝ٭٢ ٨٘ض ًٍ ثٖضصجخ٩ز، 

ق أهنجو: ّٜ ٍثټٌني ٍض نجٰير ثٖضمٌؼجس ٸمج ىٍ مٍ ٌټني ثٖض  ثټؽو
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ز،  ّ٘ ټصصّم خ٩وىج ٨مٽٌز خنجء ثټؽوثٌٻ ثټصٍ ًًٌوىج ثټدجـغ خ١ًٌٵصً ثټمج

ٍټٍؼٍ أٌ ثټصٱّري  ٌ ٌثټصأًٌپ ثټٍِّ ٙجبٌز،  ٌثءر ثٔـض ٌثټص٩ٽٌٶ ٨٘ض ثټدٌجنجس خجټٵ

ٍټٍؼٍ. ٌ  خجَض٨صمجه هثبمج ٨٘ض ثټمٌجٻ ثټٍِّ

 

٥  :زـمُـض

ٌج٬ز  ًؽذ ٍض ثټدوثًز ٠ٌؿ أِةٽز ٨ن ثټ٩ُضٴز خني مص٭ريثس خ٩ٌنيج، ٌ٘

 ٌٌٜجس شٵٌْ شٽٺ ثټ٩ُضٴز، معُض:ٰ

ٍظني ـٍٻ ثٖضص٭ري "أ" شد٩ج ٖضص٭رّي ثټّّن  **ىپ ىنجٷ ٌٌٰٳ ٍض ثِصؽجخجس ثٖضدف

 ٌثټؽنْ؟**

 أمج ثټٱٌٌٜز ٩ٰجهر مج شٹٍن ٘ٱًٌز:

خني ثِصؽجخجس 0.05**َض شٍؼو ٌٌٰٳ ىثس هَضټز إـٙجبٌز ٨نو هًؼز ـًٌز 

ٍظني ـٍٻ ثٖضص٭ري ٌ   ثٖضدف  ثټؽنْ.**"أ" شد٩ج ٖضص٭رّيي ثټّن 

ز:ــل  ُ٘ض

ټٵو شّٝمنض ىيو ثٖضوثلٽز ؼمٽز من ثټ٩نجرص ثټيجمز، ثټصٍ ًفصجؼيج ثټدجـعٍن 

ٌنجمؾ  ٌمج ثٖضدصوبٍن منيم ٍض مؽجٻ شفٽٌپ ثټدٌجنجس خجِصموثٿ خ خٕٹپ  spssٌَِض

ٍمجس ثټُضٍمز  ٌٰٵنج إٗض ـو مج ٍض إًٙجٻ ثٖض٩ٽ ٌنٌؼٍ أن نٹٍن ٴو  ٨ٍج مج،  ممصرص ن

ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز ٌلج٘ز ٨ٽم ثَضؼصمج٧، ىيث ثْضلري ټص١دٌٶ ىيث ثټربنجمؾ ٍض  مؽجٻ ثټ٩ٽ

ٌثټٕٺ ٍض نصجبؽً. ٌخٌز من ثټصيمٌٖ  ٍثٻ ٩ًجنٍ ٍض خٽوثننج ثټ٩  ثټيي مج

ٌثِمز ټوًنج ىٍ أنً ًمٹننج ثټٌٴٍ خجټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ ٸّٽمج ه٨ّمنجو  ٌثټٵنج٨ز ثټ

ٌشٹٍن ټنج ثټٵوًر ٨٘ض ش٩م ٙجبٌز، ټصًَو هٴز نصجبؽً،  ٍثنذ ثٔـض ٌم ثټنصجبؾ خجټؽ

پ إټٌيج ٍض ٸپ خفغ. ّ٘  ثٖضصٍ

ٙجء  ٨٘ض  ثْضٴپ -ٌټٹّن ٸپ ىټٺ َض ًمٹن شفٵٌٵً إَض من لُضٻ ثټصفّٹم ٍض ثٔـض

ٱٍ ٌٸيث ثٸصّجح ثټدجـغ ټٌٌ٘و ن٥ٌي ٌلربر ش١٩ًٌ ثټٵوًر ٨٘ض ثټصٱّري  -ثټٍ٘

ٍثىٌ ثَضؼصمج٨ٌز  ٍثنني ثټصٍ شفٹم ثټ٥ ٌثټٹٕٲ ٨ن ثټٵ ثٖضن١ٵٍ ټنصجبؾ خفعً 

 ثٖضمصٽٱز.
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ٌثؼ٪:  ٴجبمز ثٖض

ٍٿ ٍض ثټدفغ منيؽٌزـجمو: " لجټو -0  ؼًٍّ ،2ٟ "،ٌثٔضنّجنٌز ثَضؼصمج٨ٌز ثټ٩ٽ

َثبٌ،  ٌثټصًٍٍّ٪، ټٽنرش  .2012ثټؽ

ٌثشٍ: " ًٌٔو -7 ٍٿ ٍض ثټ٩ٽمٍ ثټدفغ منيؽٌز ٨٘ض شوًًدجسًٍ  ثَضؼصمج٨ٌز ثټ٩ٽ

َثبٌ،  ٌثټنرش، ټٽ١دج٨ز ٍث٨جًٖ ،4ٟ "،ٌثٔضنّجنٌز  .2012ثټؽ

ٙجبٍ ثټربنجمؾ إٗض ټٌٽٺهخٕري: " ٬ٍٽٍٻ ٩ِو -3 ٌخٍ ثٖض٩يو "،SPSSثٔـض  ثټ٩

ٙجبٌز، ٌثټدفٍط ټٽصوًًذ ٌثٳ،  خ٭وثه، ثٔـض  .2003ثټ٩

ٙجءـٱٚ: " خٍ ثټٹًٌم ٨دو -4 ٍٿ ٍض ثٖض١دٶ ثٔـض  "،ٌثٔضنّجنٌز ثَضؼصمج٨ٌز ثټ٩ٽ

ٍثن ٨ٍجس هً َثبٌ. ثټؽجم٩ٌز، ثٖض١د  ثټؽ

ٌخٍ: " ٨يل -5 ًثس ،2ٟ "،ثټؽجم٩ٌز ثټٌِجبپ ٸصجخز ٍض ثٖضنيؽٌز أخؽوًجس٬  منٍٕ

 ٌثټنرش ټٽ١دج٨ز ثټٱجبَ هثً ،-ٴّن١ٌنز ؼجم٩ز– ثَضشٙجٻ ثؼصمج٧ ٨ٽم ممرب

 .2009ٴّن١ٌنز،  ٌثټصًٍٍ٪،

ٍه -6 ٙجبٍ ثټصفٽٌپثټرشًٲ: " ـّن لجټو منيس، ثټفٽٌم ٨دو مفم  ټٽدٌجنجس ثٔـض

ٌنجمؾ خجِصموثٿ ٹنوًًز، ثټؽوًور، ثټؽجم٩ٌز ثټّوثً "،SPSSخ  .2014مرص،  ثِٔض

ٍثسجًي: "مٌّٙ ثټصنؽٍ، م٩ن -7 ًثِز إنؽجٍ ل١ ٙجبٌز ثټو  ِرب مٌٸَ "،ثٔـض

ًثِجس ٙجبٌز ټٽّو  .2014هخٽو، ثټ٩جمز، ٌثټٌّجِجس ثٔـض

جٌي -8 ٲ: " خٌٸجن ثټنًٍ، ٨دو مٍِ ٙجءًٍِ ٍٿ هثً ،1ػ "،ثٔـض  ټٽنرش ثټ٩ٽ

َثبٌ،  ٨نجخز، ٌثټصًٍٍّ٪،  .2009ثټؽ

 

 

 

 

 

 

 



425 

  Spss-جحليل البياهاث الاحصائيت باستعمال الاستمارة أهمىذحا 

 روقــى فـــــد. يعل

 اعـــم االجتمــــم علــقس

2سطوف –جامعة حممد دني دباغني   

 

 مٵومز:

َض ًمٹن ْضي خجـغ ٍض ممصٽٲ ثټصمٙٙجس أن ًصمٹن من إ٨وثه أنً: " أ٨صٵو

ٌمصمٌِج ٨٘ض  خفعً إَض إىث ٸجن مصمٹنج من ثټرتثط ثټن٥ٌي ټٽ٩ٽم ثټيي ًٕص٭پ ًٌٰ 

ٌټً ـو أهنى ٍثس ثٖضنيؾ ثټ٩ٽمٍ  ٙجبٌز  ل١ من ثٖض٩جًٯ ـٍٻ ثٖض٩جټؽز ثٔـض

ٌىيث ٩ًنى أن ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٸپ مصٹجمپ ًؽم٪ خني ثټرتثط ثټن٥ٌي  ټٽدٌجنجس"؛ 

ٌأن ثټٱٙپ خٌنيج ىٍ ٰٙپ من أؼپ ثټصوًًْ ٰٵ٢ ْضن ٸپ ىيو  ٙجء  ٌثٔـض ٌثٖضنيؽٌز 

ثٖض٩جًٯ ثټعُضط أِجٌِز ًؽذ أن ًٹصّديج ثټدجـغ ٍض أي شمٙٚ ٸمٱجشٌق نؽجؿ 

ٌىٍ: خفعً ثټ٩ٽمٍ  ثْضٸجهًمٍ 
 

َض : ثټصمٹن من ثټرتثط ثټن٥ٌي ټٽ٩ٽم ثټيي ًٕص٭پ ًٌٰ: ٨٘ض ث٨صدجً أنً َض أ

٧ٍ أن ًؽٌَ لجًػ ٌِجٳ ن٥ٌي م٩ني ًمعپ ټً ثټمٽٱٌز ثټ٩ٽمٌز  ًمٹن ْضي مٍٜ

ٌخنجء أهثر خفعً  ًثِز  ٌج٬ز ٌٌٰٜجس ثټو ثټصٍ ًن١ٽٶ منيج ټصفوًو مٕٹٽز خفعً ٌ٘

ًثِصً ٪ أىوثٯ ه ٌأِجِج ٌٜ ٍه ىنج ثٔرتثٟ ثټصمٹن ٌٴدٽيج  ٌثٖضٵٙ خأشم ثٖض٩نى  -، 

ٍهر ٍض ثټفٵپ ثٖض٩ٌٍض ثټيي ًٕص٭پ  -ټٽٹٽمز ٌثټصٍ ش٩نٍ ثٔضٖضجٿ خٹپ ثټن٥ًٌجس ثٖضٍؼ

٧ٍ )ثټن٥ًٌجس ثټصٍ  ٌثټصٍ ًمٹن شٵٌّميج إٗض ظُضط مّصًٍجس ن٥ًٌز ثٖضٍٜ  ًٌٰ

 ٌ ًثِصً ٸن٥ًٌجس ثَضنومجػ ثَضؼصمج٨ٍ( إن ٌؼوس  ن٥ًٌجس شصنجٌٻ ثٖضص٭ري ثټصجخ٪ ټو

ٌن٥ًٌجس ثټ٩ٕدز )ن٥ًٌجس ٨ٽم  ثټصمٙٚ )ن٥ًٌجس ٨ٽم ثَضؼصمج٧ ثټفرضي معُض( 

٧ٍ خفعً ٍض  ٌخٱٝپ ىيث ثټصمٹن ًّص١ٌ٪ ثټدجـغ أن ًٝ٪ مٍٜ ثَضؼصمج٧ ثټ٩جٿ(، 

 ٌِجٳ شٽٺ ثټن٥ًٌجس.
 

ٌٰز ظجنٌج ٍه ىنج ټٌْ ثٖض٩ ٌثٖضٵٙ : ثټصمٌُ ٨٘ض منيؽٌز إ٨وثه ثټدفٍط: 

جب٪ ٍض ٍه ٌٔ ٌټٹن ثټن٥ًٌز ٖضج ىٍ مٍؼ ٍثس إ٨وثه ثټدفٍط ثټ٩ٽمٌز ثْضٸجهًمٌز   ل١
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ٌثً ٨٘ض ممجًِز ثٖضنيؽٌز  -خأشم ثٖض٩نى ټٽٹٽمز أًٝج -ثٖضمجًِز  ٍه خجټصٹ أي ثټص٩

خجَضنصٵجٻ ممج ىٍ ن٥ٌي إٗض مج ىٍ مٌوثنٍ، ٰٕصجنج خني من ٩ًٌٯ معُض أن ًٌٙٮ 

ٌخني من ًفٱ٦ ثټ٩رشثس من ثټص٩جًًٲ ټٽٱٌٌٜز أٌ ًمٽٺ ثٖضٌٌٰٜ ةجس جس ټدفعً 

٨ٌجهر  ٌىيو ثٖضمجًِز مٹصّدز  من ثټٹصذ ـٍٻ ثٖضنيؽٌز شصفوط ٨ن ثټٱٌٌٜجس، 

ٌثټصٍ شٹٍن  ٌثس شمٌؼً  ٌثـپ مٌـٽز إ٨وثه ثټدجـغ ٖضمصٽٲ ميٸ شٹٍن ٨٘ض ظُضط م

ٍثس ثٖضنيؾ ثټ٩ٽمٍ  ٌټٹن خٵوً أىمٌصيج ًمٹن أن شٹٍن –ٸٽدنز أٌٗض ټٽصمٌُ ٨٘ض ل١

ٍث ٌٸيټٺ ٨نومج ًص٩ٽم ثټدجـغ أٌٗض ل١  -س ثٖضنيؾ ثټ٩ٽمٍ خ١ًٌٵز لج٠ةزمرضر 

ٌثټٌِجبپ ٍض ممصٽٲ  ثَض٠ُض٧ٌثٖضٌـٽز ثټعجنٌز ىٍ  ٌثس  ٨٘ض أٸرب ٴوً ممٹن من ثٖضيٸ

صى  ټُض٠ُض٧ثټصمٙٙجس  ٍثٌٜ٪ ـٌ ٨٘ض ممصٽٲ ثټدوثبپ ثٖضمٹن ٍض م٩جټؽز ممصٽٲ ثٖض

ٌثٖضٌـٽز ثټعجټعز ىٍ ثَضنصٵجٻ إٗض ثٖضمجًِز من لُضٻ إ٨وثه خفٍط  ٍثـو،  ٧ٍ ثټ ثٖضٍٜ

صجى ٰجټ١جټذ ًص٩ٽم ثٖضمجًِز من لُضٻ ٨ ٌىنج ثْضمٌ ًمصٽٲ من ثټ١جټذ إٗض ثِْض ٽمٌز، 

جشير  ٌثټصٵًٍم ٍض ـني ثِْض ٌشٵوًميج ټٓضِجشير من أؼپ ثټصٙفٌق  ثټصوًح ٨٘ض أمعٽز 

ٌثس شمٌػ ثټ١ٽدز.  شدوأ مٌـٽز ثٖضمجًِز م٪ خوثًز ثٔضرشثٯ ٨٘ض ميٸ

ٙجبٌز ټٽدٌجنجس: : ثټفو ثْضهنى من ثٖض٩جًٯ ـٍٻ ثٖض٩جټؽز ثظجټعج ٔـض

ٌثټيي  ٌټٹن ثمصُضٷ ثټفو ثْضهنى ٰٵ٢،  َض ثٖضمجًِز  ٍه ىنج ټٌْ ثټصمٹن  ٌثٖضٵٙ

–٩ًنٍ أن ًٹٍن ثټدجـغ ټً خ٩ٞ ثٖض٩جًٯ ـٍٻ ٸٌٱٌز م٩جټؽز ثټدٌجنجس إـٙجبٌج 

ٙجبٌز ثټصٍ  -مٌوثنٌز ٸجنض أٿ ن٥ًٌز ٌخجټصجيل ًصمٹن من شفوًو ثٖضٵجًٌْ ثٔـض

ٌىنج نٕري إٗض ظُضط ًّص٩مٽيج ټٵٌجُ ٌٌٰٜجس ثټ ٌشفوًو هًؼز شفٵٵيج،  ًثِز  و

ٌثٔضنّجنٌز  ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز  ٙجء خجټنّدز ټٽ٩ٽ ٗض أن ثٔـض خپ ٸپ –نٵجٟ أِجٌِز ثٌْض

ٙجء ٍٿ خجِصعنجء ثٔـض ٌشٵنٌز مّج٨ور ٨٘ض إ٨وثه ثټدفٍط  -ثټ٩ٽ ٌٽز  شّص٩مٽً ٸٍِ

ٍثنني -معپ ثٔض٨ُضٿ ثِضيل–ثټ٩ٽمٌز   ؼوًور ٌټٌْ ٸ٩ٽم ٩ًّى ثټدجـغ إٗض ثٸصٕجٯ ٴ

ٍٸٽيج ثټدجـغ ٖضمصٚ  ٙجبٌز ټٽدٌجنجس ًمٹن أن ً ٸمج –ًٌٰ، ظجنٌج أن ثٖض٩جټؽز ثٔـض

ٙجء ًثِجس ممصٙز ٍض ثٔـض ٌثٸَ ه ٍٸپ ٖض ٌټٹن  -ًفوط ٍض ممصٽٲ ثټوٌٻ أًن ش

ٙجء شفوًو ثـصٌجؼجس خفعٺ ٬ًم  ثٖضٕٹٽز ىنج شٹمن ٍض ٨وٿ ٴوًر ثٖضمصٚ ٍض ثٔـض

ٌثِ ٌثػ ثټنصجبؾ، إىث ثٖض٩ٝٽز ىنج ټٌْ ٍض ٴوًشً ٨٘ض ثټٵٌجٿ خممصٽٲ ثټفّجخجس  صم

م٩ٌٰز أٌ ٨وٿ م٩ٌٰز ثټٵٌجٿ خجټ٩مٽٌجس ثټفّجخٌز خپ ٍض شفوًو مج شفصجػ إټًٌ من 

ٌثٖضيمز ىٍ  ٌثټنٵ١ز ثټعجټعز  ًثِز،  مٵجًٌْ إـٙجبٌز شمٹنٺ من ثلصدجً ٌٌٰٜجس ثټو

 ٧ٍ ٨ٌنجرص منيؽٌز ٸ١د٩ٌز ثٖضٍٜ ٙجبٌز خ٩ور ٴٝجًج  ًثس ثٔـض ًشدجٟ ثَضلصدج ث

ًثِز ٌن جٰز إٗض منجىؾ ثټو ٌٸيث ٠د٩ٌصيج خجٜٔض ٨ٍيج  ٌن ٨ٌوه ثټ٩ٌنجس  ٧ٍ ثټٱٌٌٜجن 
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ٌىٍ مج نفجٌٻ  ًثِز،  ٌٴدپ ٸپ ىيث أىوثٯ ثټو ٌثس ؼم٪ ثټدٌجنجس(  ٌن٧ٍ ثټدٌجنجس )أه

ٌفً.  شٍٜ
 

ًثِز: ٙجبٍ ثٖضنجِذ ټٽو ٻ: ٸٌٱٌز ثلصٌجً ثَضلصدجً ثٔـض  ثٖضفًٍ ثٌْض

ٌټٌز ټٹٌٱٌز ثِ ٌنجمؾ )َض ًمٹن ش٩ٽم ثٖضدجها ثْض ( إَض إىث ٸجن Spssص٩مجٻ خ

ٌثټصٍ ٨٘ض أِجِيج ًمصجً  صوَضيل  ٙجء ثَِض جٌِز ٍض ثٔـض ثټدجـغ مٽمج خجٖضٱجىٌم ثِْض

ٌثءر  ٌٸيث شمٹنً من ٴ ٌٴٌجُ ٌٌٰٜجس خفعً  ًثس ثٖضنجِدز ٖض٩جټؽز خٌجنجشً  ثَضلصدج

ٌثػ ثټنصجبؾ منيج من أؼپ شٱسىج  ٌثِصم شٽٺ ثٖضمٌؼجس ثټصٍ ًصفٙپ ٨ٽٌيج 

ٙجء )من ـٌغ ٌشفٽٌٽيج ٍث٧ ثٔـض ٌأن ٙجء  ٍٿ ثٔـض ٌأىم ىيو ثٖضٱجىٌم نؽو مٱي  ،

 ، ٌمن ـٌغ ن٧ٍ ثټدٌجنجس(، ثٖضص٭ريثس، مّصًٍجس ثټٵٌجُ ثټٱٌٌٛ ٠د٩ٌز ثٖضٕٹٽز 

ٌثټن٧ٍ  ٻ  ٙجبٌز ثټم١أ ثټن٧ٍ ثٌْض ٌٸٌٱٌز ثلصٌجًىج، مّصًٍجس ثټوَضټز ثٔـض ثټ٩ٌنجس 

ٙجبٍ، هًؼجس ثټفًٌز، مّص ٍر ثَضلصدجً ثٔـض ٍَ ثټوَضټز، ٸٌٱٌز ثشمجى ثټعجنٍ، ٴ

ٌثً خٕأن ثټنصجبؾ.  (1)ثټٵ

ٙجبٌز  ًثس ثٔـض ٸمج نٕري إٗض أن أ٩٘ذ مٌـٽز ٍض ثټدفغ ىٍ شفوًو ثَضلصدج

ثٖضنجِدز ټٵٌجُ ثټٱٌٌٜجس، ْضن ثټٵٌجٿ خجټ٩مٽٌجس ثټفّجخٌز ټٌْ من ثټرضًٌي أن 

 ٍ ٌثٖضٕٹٽز شٵ٪ ٨نومج ًٹ ص٩جنز خدجـغ آلٌ  ٍٿ خيج ثټدجـغ خپ ًمٹن ټً ثَِض ن ىټٺ ًٵ

ٌټٌّض ټوًً م٩جًٯ ـٍٻ ثٖضنيؽٌز  ٙجء أٌ ثٔض٨ُضٿ ثِضيل ٰٵ٢  ثټدجـغ ممصٚ ٍض ثٔـض

ًثس ثٖضنجِدز ٨٘ض ٨جشٶ ثټدجـغ )٘جـذ  ٌټٌز شفوًو ثَضلصدج ٌخيټٺ شٙدق مّؤ

ةٽز  ٌث٨ٍ ٨ور م٩جًري من لُضٻ ثٔضؼجخز ٨ن ىيو ثِْض ًثِز(، ثټيي ًؽذ أن ً ثټو

 ثټممّز ثِضشٌز:

 صٍ ًًٌو ٴٌجِيج؟: مج ىٍ ن٧ٍ ثټٱٌٌٜز ثټ1ُ

 : مج ن٧ٍ ثټصٙمٌم ثټصؽًٌدٍ ثټيي ًّصمومً ثټدجـغ؟2ُ

: مج ٨وه ثټ٩ٌنجس ثٖضّصمومز ٍض ثټدفغ؟، ٌٍض ـجټز ش٩وهىج ىپ ىٍ 3ُ

 مّصٵٽز أٿ مرتثخ١ز؟.

 : مج ن٧ٍ ثټدٌجنجس ثټمج٘ز خمص٭ريثس ثټدفغ؟4ُ

ًثمرتي(؟؛ 5ُ ًثمرتي أٿ َضخج  : مج ٠د٩ٌز شًٍٍ٪ ثټدٌجنجس )خج

 ٪  ثٔضؼجخز ٨٘ض ثټصّجؤَضس ثټّجخٵز ٍض ثټؽوٌٻ ثټصجيل:ًٌمٹن ٌٜ

                                                           

 يم ألنو مت شرحها يف ادلداخالت السابقة أو موجودة بكثرة يف كتب اإلحصاء.نكتفي فقط بذكر تلك ادلفاى (1)
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 ثټصٙمٌم ثټصؽًٌدٍ ثټٱٌٛ ٨وه ثټ٩ٌنجس
ن٧ٍ 

 ثټدٌجنجس
ٙجبٍ  ثَضلصدجً ثٔـض

ٌثـور  ٨ٌنز 
ٍهر  ثټصفٵٶ من ؼ

ٱٍ(  ثٖض١جخٵز )ٌ٘

ٌثـور ىثس  ٨ٍز  مؽم

ٍثـو  ثَضلصدجً ثټ

 ثِمٌز
ثلصدجً  –ىَ ثټفوًن 

 ِمري نٍٯ– 2ٸج

ً  –ِمري نٍٯ  ًشدٌز ج  رثٔٔض

 ٰرتًز
ثلصدجً  –" Zثلصدجً"

ٌثـور  "س" ټ٩ٌنز 

٨ٌنصجن 

 مّصٵٽصجن

ثټٱٌٌٳ خني 

٨ٍجس  ثٖضؽم

ٌٴٍ( ٌٰ( 

٨ٍصجن شؽًٌدٌز   -مؽم

 ٜجخ١ز

 ثِمٌز
 –ٰرش  – 2ثلصدجً ٸج

 ِمري نٍٯ

 ًشدٌز
 ٢ٌ  –مجن ًٌصنى  –ثټٍِ

 ثټصصجخ٪

 ٰرتًز
ثلصدجً "س" ټ٩ٌنصني 

 مرتثخ١صني

٨ٌنصجن 

 مرتثخ١صجن

ني ثټٱٌٌٳ خ

 ثټٵٌجِجس

ٌٴٍ( ٌٰ( 

ٌثـور ىثس  ٨ٍز  مؽم

 ثلصدجًًن ٴد٘ض ٌخ٩َو

 مجٸنمجً ثِمٌز

ٍٸّن  ًشدٌز جًر –ٌټٹ  ثٔٔض

 ٰرتًز
ثلصدجً "س" ټ٩ٌنصني 

 مرتثخ١صني

٨ور ٨ٌنجس 

 مّصٵٽز

ثټٱٌٌٳ خني 

٨ٍجس  ثٖضؽم

ٌٴٍ( ٌٰ( 

٨ٍجس ثٖضص٩وهر  ثٖضؽم

 2ثلصدجً ٸج ثِمٌز

 ًشدٌز
٢ٌ ٹجٻ  -ثټٍِ ٸٌٌِ

 ٌَُض

 ٰرتًز
شفٽٌپ  –شفٽٌپ ثټصدجًن 

 ثټص٭جًٌ

٨ور ٨ٌنجس 

 مرتثخ١ز

ثټٱٌٌٳ خني 

 ثټٵٌجِجس

ٌٴٍ( ٌٰ( 

ٌثـور ىثس  ٨ٍز  مؽم

ًثس ثٖضص٩وهر  ثَضلصدج

ٌثن ثِمٌز  ٸٍؼ

 ًٌٰومجن ًشدٌز

 ٰرتًز
شفٽٌپ ثټصدجًن ىي 

 ثټٵٌجِجس ثٖضصٹًٌر

ٌثـور أٌ  ٨ٌنز 

٨ٌنصجن أٌ ٨ور 

 ٨ٌنجس

شدجٟ خني  ثًَض

ثټ٩ُضٴز ٌ أثټٵٌجِجس 

 خني ثٖضص٭ريثس

ٌثـور ىثس  ٨ٍز  مؽم

ثلصدجً ٴد٘ض أٌ خ٩وَ أٌ 

ًثس  ٨ور ثلصدج

 ثِمٌز

 -م٩جمپ ثًشدجٟ ٰجي

ٍثٰٶ  م٩جمپ  –م٩جمپ ثټص

 ثَضٴرتثن ثټٌخج٨ٍ
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 ثٖضفًٍ ثټعجنٍ: إهلجٻ ثټدٌجنجس إٗض ثټربنجمؾ:

ٌنجمؾ ) ٍٿ  SPSS)(1)ٴدپ إهلجٻ ثټدٌجنجس إٗض خ َض ًؽذ أن ًٵ ثټدجـغ أ

ٍٿ خجټص٩ًٌٲ  ٌشّمٌصً ظم ًٵ ٌخ٩وىج ٰصق مٽٲ ؼوًو  خصعدٌض ثټربنجمؾ ٨٘ض ثټفجٍِح 

ٌألريث خئهلجٻ ثٖض١٩ٌجس: ًثِصً ٍض ثټنجٰير ثټمج٘ز خيټٺ   (2)خمص٭ريثس ه

                                                           
عة األخرية ادلنقحة وادلتوفرة يف ( يف إعداد ىذه ادلطبوعة باعتبارىا الطبSpss.99) مت االعتماد على برنامج(1)

 اجلزائر.
ولكن نركز على األىم وىو كيفية  كما أنو مل يتم التعريف هبذا الربنامج ألنو أصب  معروفا لدي اخلاص والعام،   

 العمل بو.

مل يتم االعتماد على التهميش يف إعداد ىذه ادلداخلة ألن كل ىذه ادلعارف بالنسبة إيل معروفة وبديهية ال  (2)
من ادلراجع  )يف آخر ادلطبوعة( اليت ميكن  ةحتتاج إىل االعتماد على ادلراجع، ولكن ىذا ال مينع من تقدمي رلموع

 (.Spssاالستعانة هبا يف كل من اإلحصاء وبرنامج )للقارئ 

 "٨ُضبٵٍ"

 ًشدٌز

م٩جمپ ثًشدجٟ 

م٩جمپ  -ِدريمجن

 ثًشدجٟ ٸنوثٻ

 ٰرتًز

م٩جمپ ثًشدجٟ خريٍِن 

ٍنٍ  – شدجٟ ثټٵجن  –ثًَض

شد  جٟ ثٖضص٩وهثًَض

ٌثـور أٌ  ٨ٌنز 

٨ٌنصجن أٌ ٨ور 

 ٨ٌنجس

ًثِجس شندؤًز "  "ه

ټٽمص٭ريثس أٌ 

 ٨ًٍٝز ثټؽمج٨ز

 )شأظٌي(

ٌثـور أٌ ٨ور  ٨ٍز  مؽم

٨ٍجس م٪ ٨ور  مؽم

ًثس  ثلصدج

 ٰرتًز

ٍث٨ً  شفٽٌپ ثَضنفوثً خأن

ثټُّضِپ  -ثٖضمصٽٱز

 ثټَمنٌز

ثټصفٽٌپ ثټصمٌٌَي 

ٍث٨ً ثٖضمصٽٱز  خأن

ٌثـور أٌ  ٨ٌنز 

ن أٌ ٨ور ٨ٌنصج

 ٨ٌنجس

ًثِجس ٨جمٽٌز" "  ه

 ثټدنجء ثټ٩جميل

 ()شأظٌي

ٌثـور أٌ ٨ور  ٨ٍز  مؽم

٨ٍز م٪ ٨ور  مؽم

ًثس  ثلصدج

 ٰرتًز

ثټصفٽٌپ ثټ٩جم٘ض 

صٹٕجٍض  ثټصفٽٌپ  –ثَِض

ٍٸٌوي  ثټ٩جميل ثټص
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َض: ثټص٩ًٌٲ خجٖضص٭ريثس:  أ

ًثِز ٍض  َض ثټص٩ًٌٲ خمص٭ريثس ثټو ٔضهلجٻ ثټدٌجنجس إٗض ثټربنجمؾ ًؽذ أ

ٌثټصٍ شفصٍَ ( ثټصٍ ش٥يٌ أِٱپ ثټربنجمؾ، س )٘ٱفز ثٖضص٭ريث

ٌىٍ: ٌٰٶ ٠د٩ٌز ثٖضص٭ري  ٍنز ًؽذ شفوًوىج   إـوَ ٨رشر أًٵ

 

 *Nom ََض ًدوأ  68: ثِم ثٖضص٭ري ثټيي ًؽذ أن ًٹٍن ممصرصث َض ًص٩و ـٌٰج 

ٌىٍ ٍض ثټفٵٌٵز ٩ًرب ٨ن  ٌث٫ خني ثټفٌٌٯ،  َض ًٱٙپ ٰ َض ًنصيٍ خنٵ١ز  خٌٴم 

 ...(2/ 1ُ ًّصفّن ثن ًٹٍن ٨٘ض ىيث ثټٕٹپ )ُثټٌمَ ثٖضمنٍؿ ټٽمص٭ري

 *Type ٍث٧ ٌٌٰيج ظُضظز أن ز ټٽمص٭ري  ٴجٿ ثٖضمنـٍ ٌىٍ ٩ًرب ٨ن ن٧ٍ ثًْض : ن٧ٍ ثٖضص٭ري 

ٍث٧: ٌٌٰمج ًيل ىيو ثْضن ٍثًًن(  ٌثټص ٍث٘پ  ٴجٿ، ثټٱ  أِجٌِز شّصموٿ ٸعريث ىٍ )ثًْض

 

 
ٴجٿ؛ Numériqueـ  ٌثټنٵ١ز ټٽVirgule: ثًْض : ٩Pointsرشثس؛  : ثټٱج٘ٽز ټّضَضٯ 

ٌثټٱج٘ٽز ټٽ٩رشثس؛  َثٻ ٨Scientific notationٹْ ثټّجخٶ ٰجټنٵ١ز ټّضَضٯ  : ثلص

ًٌَض )ثټ٩مُضس(؛ Dollar: ثټصجًًن؛ Dateثْض٨وثه؛  : Symbole monétaire: ثټو

: أًٴجٿ م٪ أ٘ٱجً ٍض مٵومز Numérique limite؛ ٨Chainمُضس ألٌَ؛ : نٚ

 ثټٌٴم.
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 *Largeurٴ ٌثًْض ٴجٿ ثټصٍ : ٠ٍٻ ثټنٚ  ٌىٍ ٩ًرب ٨ن ٨وه ثًْض ز ټٽمص٭ري  جٿ ثٖضمنـٍ

ٴجٿ ثْضٴپ من  ٌىٍ شّجىم ٍض ثټصٵٽٌپ من ثْضل١جء، ٰمعُض إهلجٻ ثًْض ًمٹن إهلجټيج 

ٌٴم  ًصم إهلجٻ ًٴم ْضنً( 1( نمنق ټيج ثټٌٴم )10) ٌثـو ٰٵ٢، ٌٍض ثټّن نمنق ټً ثټ

 ( ِنز.28( ْضننج ٍِٯ نولپ إټًٌ ًٴمني معُض )2)

 *Décimales ٌىٍ ٩ًرب ٨ن ٨وه ثْض٨وثه ثټ٩رشًز أي ٨وه ًثء ثټٱج٘ٽز  : ثْض٨وثه ٌ

ًثء ثټٱج٘ٽز ًٌّصفّن ٜد١ً ٨نو ) ( إَض ٍض ـجټز إهلجٻ ٨وه ٨رشي 0ثْض٨وثه ٌ

 ًفصٍَ ٨٘ض ٰج٘ٽز.

 

 *Etiquette ٍْه، ٨ٹ م ثټٹجمپ ټٽمص٭ري هٌن ٴٌ : أِم ثٖضص٭ري ًٌصم ٌٰيج ٸصجخز ثَِض

 .( ثټصٍ شفصٍَ ٨٘ض رشNomٌٟلجنز )

 *Valeurs ش٩ٌني ًمٍٍ ثٖضص٭ري ًٌصم ٌٰيج ثټص٩ًٌٲ خدوثبپ ثٖضص٭ري ٰمعُض ٍض مص٭ري :

ٌخجټٌٴم )1ثټؽنْ نٌمَ خجټٌٴم )  ( ټٓضنعى ٸمج ًيل:2( ټٽيٸٌ 
 

 

ظم  Etiquetteٌثِم ثټدوًپ ٍض لجنز  Valeur( ٍض لجنز 1ٰنٹصذ ثټٌمَ ثټٌٴمٍ )

أٌ  Changerص٩مجٻ ٌىٹيث، ًٌمٹن أًٝج ثټص٩وًپ خجِ Ajouterنٝ٭٢ ٨٘ض 

 .Eliminer blocثټفيٯ خجِص٩مجٻ 
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 *Manquant :ٍه ًٌٌٰ ًفوه ثټدجـغ ٸٌٱٌز ثټص٩جمپ م٪ ثټٵٌم ثٖضٱٵ ٍهر  : ثټٵٌم ثٖضٱٵ

ٌثـز أٌ مص٩وهر أٌ ش٩ٍٛ خمؽجٻ م٩ني.  ىپ شدٵٍ ٸيټٺ أٌ ش٩ٍٛ خٵٌم ألٌَ 
 

ٍٿ خيټٺ ٴدپ إهلجټً ټٽدٌجنجس، ٰئىث ٸ           جن ثٖضص٭ري ٌټٹن ٨٘ض ثټدجـغ أن ًٵ

ٌشد٢ خّؤثٻ ألٌ )إىث ٸجنض  ٍنً م )ثټّؤثٻ( ًمٹن أن َض ًؽٌذ ٨ٽًٌ ثٖضدفٍط ټٹ

ٌىنجٷ  ثٔضؼجخز خن٩م...( ٩ٰنو ثٔضؼجخز خُض ٰيٍ ٬ري م٩نى خجٔضؼجخز ٨ن ثټّؤثٻ خ٩وو، 

ًأًٺ  ٌبجٌِز؟(  خجَضنصمجخجسـجټز ألٌَ ٴو شٹٍن ټ٩وٿ ثٔضؼجخز م٩نى )معُض مج  ثټ

ى من ثٔضؼجخز، ٸمج ًمٹن أن َض ًؽٌذ ثٖضدفٍط ټٹٍن  ٰوٌن إؼجخز ټيج م٩نج أـٌ

ٌىنجٷ ـجټز ألٌَ ٴو ًٹٍن ثټمٍٯ ِدذ ٨وٿ  ثټّؤثٻ مفٌػ أٌ ټم ًصٱٹٌ ثٔضؼجخز، 

ٌخ١ٺ خجٖضوًٌ( ٰٱٍ ثټفٵٌٵز ٨ُضٴصً  إؼجخز ثٖضدفٍط )معُض مج ٠د٩ٌز ثټ٩ُضٴز ثټصٍ ش

ٌټٹن ثٖضدفٍط ټم ًؽذ ْضنً لجبٲ من ثټدٍؿ خيج.  ٌِةز 
 

يج ٨٘ض  إىث           ٨٘ض ثټدجـغ شٱجهي معپ ىيو ثټفجَضس من لُضٻ شفٹٌم ثْضهثر خ٩ٌٜ

ّجح ظدجس ثْضهثر ًثِز ثِص١ُض٨ٌز شدني ټً ثټمٽپ ٍض  ،ثټمربثء ـٌ ٌثء ه من لُضٻ إؼ

ةٽز ثټصٍ شفصًٍيج أهثر ؼم٩ً ټٽدٌجنجس.  ٠د٩ٌز ثِْض

 

 ٌٍض ـجټز ثِص٩مجټيج من ٠ٌٯ ثټدجـغ ًمصجً أـو ىيو ثټدوثبپ ثټعُضط:

ٍهر ٍض ثٖضص٭ري ًٌصم ًُ   ٍه ٴٌم مٱٵ ّصموٿ ٨نو ٨وٿ ٌؼ

ٍمجشٌٹٌج.  ثلصٌجًو أش

ًمٹن إهلجٻ ـصى ظُضط ٴٌم ًُّصموٿ ٸٵٌم  

ٍه ٍض ثٖضص٭ري.  مٱٵ

ًمٹن إهلجٻ موَ م٩ني  

ٍه ٍض ثٖضص٭ري.  أٌ ٴٌمز مفوهر ًُّصموٿ ٸٵٌم مٱٵ
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 *Colonnes ٴجٿ ثټصٍ ش٥يٌ ًٌّصفّن أن ٌىٍ ًفوه ٨وه ثًْض ٍه  : ٨ٌٛ ثټ٩م

ٹٍن ـؽمً خ٩وه ـٌٌٯ أٸرب خوًپ شم ث٨صمجهو ٍض ثٖضص٭ري ثٖضوًٌُ ټٹٍ ٥ًيٌ ىټٺ ً

 ثټدوًپ ٍض ٔجٔز ثټدٌجنجس.

 *Align ٢ ٍٴ٪ ثټدٌجنجس ًمٹن أن شٹٍن ٨٘ض ثټؽيز ثټٌمنى أٌ ثټٌسَ أٌ ٍض ثټٍِ : م

 ٌىٍ ثْضٰٝپ.

 *Mesure )مّصٍَ ثټٵٌجُ أٌ ن٧ٍ ثټدٌجنجس ٌىٍ إمج ٸمٌز )ًٴمٌز :

(Ordinales )(  )ًشدٌز ( Nominales( أٌ ثِمٌز)ٸٌٱٌز( )Echelleأٌ ِٽمٌز )

)معُض ثټؽنْ مص٭ري خٌجنجشً  ًٌصم شفوًو أـوىج ـّذ ن٧ٍ خٌجنجس ثٖضص٭ري ثٖضوًٌُ

 ((.Nominalesثِمٌز )

 

ش٩صرب ىيو ثټمجنز ميمز ؼوث ْضن ٠ًٌٵز ثټربنجمؾ ًص٩جمپ م٪ ٸپ ن٧ٍ من 

ٍث٧ ثټدٌجنجس خ١ًٌٵز ممصٽٱز، ٌٰص٩جمپ م٪ ٌثء  أن ثټدٌجنجس ثټٹمٌز ٨٘ض أنً ًمٹن إؼ

مٌز ٨٘ض أنيج  ؼمٌ٪ ثټ٩مٽٌجس ثټفّجخٌز ٨ٽٌيج، ٍض ـني ًص٩جمپ م٪ ثټدٌجنجس ثَِض

ٌثء ثټ٩مٽٌجس ثټفّجخٌز خٌنيج، ٌٰفني ًص٩جمپ م٪  َض ًمٹن إؼ ممصٽٱز ٌٰمج خٌنيج 

ٌثء ثټ ٌشدٌز( ٨٘ض أنيج ممصٽٱز ٌٰمج خٌنيج م٪ إمٹجنٌز إؼ ٩مٽٌجس ثټدٌجنجس ثټّٽمٌز )ثټ

ٌشذ. )شم رشـً ِجخٵج(  .ثټفّجخٌز خني ثٖضّجٰجس خني ثټ

 *Rôle ٍ٨ٌ٘ض ثټدجـغ شٌٸيج ٸمج ى ٌىٍ ش٩رب ٨ن ٠ًٌٵز إهلجٻ ثټدٌجنجس   :

ٍمجشٌٹٌج ٍض ـجټز ) ٌش  ( إهلجٻ.Entréeأ

 ظجنٌج: إهلجٻ ثټدٌجنجس:

( خ١ًٌٵصني إهلجٻ ثټدٌجنجس ٍض ٘ٱفز ثټدٌجنجس)شصم ٨مٽٌز 

 ىمج:
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إهلجٻ ثْض٨وثه إٗض ثټمجنز ثټمج٘ز خجٖضص٭ري، ٰٱٍ ـجټز ثټدٌجنجس  ٠ًٌٵز ًٴمٌز: -أ

ٌشدٌز ٌٰمن إهلجټيج  مٌز أٌ ثټ ثټٹمٌز شصم خييو ثټ١ًٌٵز ٰٵ٢ أٿ ٍض ـجټز ثټدٌجنجس ثَِض

 خ١ًٌٵز ألٌَ ٨٘ض ٔٹپ إؼجخجس نٌٙز.

 

 

ٌشدٌز ٰٵ٢ خجټٝ٭٢ ٨٘ض  ٠ًٌٵز نٌٙز: -ح ٌثټ مٌز  ٌشّص٩مپ ٍض إهلجٻ ثټدٌجنجس ثَِض

 ٍ ٵ ( ثټصٍ نفٍٻ خٱٝٽيج ٠ًٌٵز إهلجٻ ثټدٌجنجس من ًٴمٌز إٗض نٌٙز نز )ثًٔض

 أٌ ثټ٩ٹْ خجټٝ٭٢ ٨ٽٌيج مٌر ألٌَ ٸمج ًيل.
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صمجًر:  ظجټعج: معجٻ ٨ن ٸٌٱٌز إهلجٻ ثټدٌجنجس ثټمج٘ز خجَِض

٨نو رشؿ مٌـٽز إهلجٻ ثټدٌجنجس إٗض ثټربنجمؾ ٍض ثٖضٌـٽز ثټّجخٵز شم ثټرتٸٌَ 

٢، ټيث َض خو من شٵوًم معجٻ ٨ن ٸٌٱٌز إهلجٻ ثټدٌجنجس ٨نو ٨٘ض ثټدٌجنجس ثټٹمٌز ٰٵ

صمجًر خج٨صدجًىج ثْضهثر ثْضٸعٌ ث٨صمجهث ٨٘ض ىيث ثټربنجمؾ ْضن ثٖضٵجخٽز  ثټص٩جمپ م٪ ثَِض

٥ز ٨جهر مج ًصم شفٽٌٽيج خ١ًٌٵز ٸٌٱٌز َض شفصجػ إٗض ىيث ثټربنجمؾ.  ٌثٖضُـض
 

 ً صمج ٙجبٌز ټٽدٌجنجس )ثَِض ٌثـپ شمٌ ٨مٽٌز ثٖض٩جټؽز ثٔـض ٍىؼج( خعُضط م ر أنم

ٌىٍ: ٌثـپ ٨ٌٌٰز  ٽز شفصٍَ ٨٘ض ظُضط م ٌٸپ مـٌ  ٸربَ 

ٌثـپ ىٍ:مٌـٽز ٜد٢ ثْضهثر-1 ٌثټصٍ شصٱ٧ٌ إٗض ظُضط م  : 

ٍٿ ثټدجـغ خصفوًو ثْضهثر ثٖضنجِدز مٌـٽز إ٨وثه ثْضهثر - أ : ٌٍض ىيو ثٖضٌـٽز ًٵ

ٌثټٱٌٌٜجس  ز  ٌثټصّجؤَضس ثٖض١ٌـٌ ًثِصً، من لُضٻ أىوثٯ ثٖض١ٌّر  ټو

ةٽز )َض ثٖض ٌثِْض ٌثٖضفجًٌ  ٙج٬ز، ظم خنجء ثْضهثر من لُضٻ شفوًو ثٖضؤرشثس 

ٌخ٩وىج ٩ًٌٜيج  ٍثر ٍض مٵٌجُ ثٖضنيؽٌز(،  نٱٙپ ٍض ىيو ثٖضٌـٽز ْضنيج مفص

ٌش٩وًپ مج ًؽذ ش٩وًٽً.  ٨٘ض ثٖضرشٯ ټصنٵٌفيج 
 

٨ٍز من مٌـٽز ٘وٳ ثْضهثر –ح  ٍٿ ثټدجـغ خ٩ٌٛ ثْضهثر ٨٘ض مؽم ٌٌٰيج ًٵ  :

٧ٍ ثٖضفٹمني )٨وهى م ٌٰهي ًٌنصمٍن إٗض ممصٽٲ ثټصمٙٙجس ىثس ثټٙٽز خجٖضٍٜ

ٍه أٌ  ًأًيم ٍض ثْضهثر من ـٌغ ثټُّضمز ثټٽ٭ًٍز ټٓضِةٽز )ثټدن ( ٔضخوثء  ثٖضوًٌُ

ٌموَ ش١جخٵيج م٪ ثٖضفًٍ أٌ ثٖضؤرش ثټيي شنصمٍ إټًٌ م٪ إمٹجنٌز إٜجٰز  ًثس(  ثټ٩دج

ٌثء ش٩وًُضس  ٍٿ ثټدجـغ خئؼ ةٽز ٌٍض ثْضلري ًٵ ٥جس ثټصٍ أٌ ـيٯ ثِْض ٌٰٶ ثٖضُـض

ٌثټيوٯ منيج ؼ٩پ ثْضهثر شٵٌْ مج أنؽَس ْضؼٽً.  ً٘وىج من ثٖضفٹمني، 
 
ٍٿ ثټدجـغ خصؽًٌذ ثْضهثر ٨٘ض ٨ٌنز شمعپ مٌـٽز ظدجس ثْضهثر -ػ : ٰد٩و ثټصفٹٌم ًٵ

ًثِز ثٖضٌوثنٌز ًٌؽذ أَض شٵپ ٨ن 10%) ( من ثټ٩ٌنز ثټصٍ ٍِٯ شؽٌَ ٨ٽٌيج ثټو

ٌنمدجك" ( مٱٌهر خ٩و ـّجح ٴٌمز م٩ج10) ص٩مجٻ معُض "أټٱج ٸٌ مپ ثټعدجس خجَِض

ةٽز 0.70ٌثټيي ًؽذ أن شٱٍٳ ٴٌمصً ) ٍنً أٴپ من ىټٺ ًصم شفوًو ثِْض ( ٌٍض ـجټز ٸ

ةٽز ثْضهثر  ٍظني ِْض ٌثټيوٯ منً ىٍ م٩ٌٰز موَ ٰيم ثٖضدؽ ثټّٽدٌز ثټصٍ ًؽذ ـيٰيج، 

ٌٸمج ًٵٙوىج ثټدجـغ، أي أن ثْضهثر ثټعجخز ًمٹن أن شفٵ ٶ نٱْ خنٱْ ثټ١ًٌٵز 

ٌق ٸٌٱٌز ـّجخً خجِص٩مجٻ  ثټنصجبؾ ٍض ـجټز إ٨جهر ش٩ًٍٍيج مّصٵدُض )ٌِصم شٍٜ

ٌنجمؾ ) ٵج(.Spssخ  ( َـض
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ٌثـپ ىٍ:مٌـٽز ثټرتمٌَ-2 ٌثټصٍ شصٱ٧ٌ إٗض ظُضط م  : 

ًر  صمج ټرشؿ ىيو ثٖضٌـٽز ن٩صمو ٨٘ض ىيث ثٖضعجٻ ثټص١دٌٵٍ ثټمج٘ز خجَِض

ةٽز: ٍىؼٌز شفصٍي ٨٘ض ممصٽٲ ثِْض  نم

 ْ:    ىٸٌ             أنعىثټؽن  -1

 ثټّن: ............ ِنز -2

ٍٴض ثٖضمٙٚ ټٽم١جټ٩ز: .....................  -3  ـؽم ثټ

ٌنٌّز -4 ٌخٌز             ٰ  ټ٭ز ثٖض١جټ٩ز:    ٨

 ًشذ ىيو ثٖضؽجَضس ـّذ هًؼز ثىصمجمٺ خيج من لُضٻ ثٖض١جټ٩ز؟: -5

 ٌّجٌِز             ثٖضؽجَضس ثټعٵجٌٰزثٖضؽجَضس ثټ٩ٽمٌز             ثٖضؽجَضس ثټ

 ىپ ش١جټ٪؟:   -6

ٌثبو             ثٖضؽُضس  ثټٹصذ             ثټؽ

ٌٍٰىج ثٖضٹصدز؟: -7  ىپ أنض ًٛ ٨ن ثټمومجس ثټصٍ ش

ًثٛ  ٨ٍج مج             ٬ري   ًثٛ             ن

 م٩وٻ آلٌ ِوثيس: ............ -8

ٍثس ثِضشٌز:ټٽٵٌجٿ خ٩مٽٌز ثټرتمٌَ ټييو ث صمجًر نصد٪ ثټم١  َِض

ٍثٰٶ مٌـٽز إ١٨جء ًٴم ټٹپ ثِصمجًر -1 : خٹصجخصً ٨ٽٌيج ټٹٍ ًصم إهلجټيج ٍض ثټٌٴم ثٖض

 ټيج ٍض ثټربنجمؾ.

ٌشدٍ مٌـٽز إ١٨جء ًمَ ټٹپ مص٭ري )ِؤثٻ( -2 : آليًن خ٩ني ثَض٨صدجً ثټّؤثٻ ثټ

 ثبپ ثٔضؼجخز، خم٩نى:ٌثټّؤثٻ ثٖضص٩وه ثٔضؼجخجس ثټيًن ًصم إ١٨جء ًمَ ټٹپ خوًپ من خو

ٻ لجٗ  ٌشدٍ ٍض ىيث ثٖضعجٻ ًفصٍَ ٨٘ض ظُضط مص٭ريثس ثٌْض * ًٙدق ثټّؤثٻ ثټ

ٌثټعجټغ لجٗ  ٌثټعجنٍ لجٗ خرتشٌذ ثٖضؽجَضس ثټٌّجٌِز  خرتشٌذ ثٖضؽُضس ثټ٩ٽمٌز 

ٌشٙدق خوثبٽيج ىٍ:   خرتشٌذ ثٖضؽُضس ثټعٵجٌٰز، 

ٌشدز ثټعجنٌز         ٗض              ثټ ٌشدز ثٌْض ٌشدز ثټعجټعز      ثټ  ثټ

ٌثټمجٗ خجٖض١جټ٩ز ًفصٍَ ٨٘ض ظُضط مص٭ريثس  * ًٌٙدق ثټّؤثٻ ثٖضص٩وه ثٔضؼجخجس 

ٌشٙدق  ٌثټعجټغ م١جټ٩ز ثٖضؽُضس،  ٌثبو  ٌثټعجنٍ م١جټ٩ز ثټؽ ٻ م١جټ٩ز ثټٹصذ  ثٌْض

 خوثبٽيج ىٍ: ١ًجټ٪         َض ١ًجټ٪

ًٌٌٰ ٨ور ـجَض مٌـٽز إ١٨جء ًمَ ًٴمٍ )٨وهي( ټٹپ خوًپ -3  س منيج:: 
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* ثټفجَضس ثټ٩جهًز ٖضص٭ري ثِمٍ: ًصم ١٨جء ًٴمج ټٹپ خوًپ ًٌّصفّن ثټدوثًز خجټٌٴم 

ٌثټٌٴم )1(، معُض ٍض مص٭ري ثټؽنْ نمنق ثټٌٴم )1)  ( ټٓضنعى.2( ټٽيٸٌ 

ٌثټيي ًمٹن شفًٍپ خٌجنجشً إٗض خٌجنجس ٸمٌز ٨ن ٠ًٌٶ  * ٍض ـجټز ثټّؤثٻ ثټّٽمٍ: 

ٍه ًصم شنٵ١ًٌ خمنق ثټ٩ُض  ؽجخٍ )ٍض ثشؽجو ثټد٩و( ؼم٪ ثټدن مز ثټٹدرير ټٽدوًپ ثًَض

ٌثټ٩ُضمز ثټٙ٭رير ټٽدوًپ ثټّٽدٍ، ٰمعُض ٍض ِؤثٻ ثټٌٜج ٨ن ثټمومجس ثٖضٹصدٌز نمنق 

ٌثټٌٴم )3ثټٌٴم ) ًثٛ  ٌثټٌٴم )2( ټٽدوًپ  ٨ٍج مج  ًثٛ ن ًثٛ.1(   ( ٬ري 

مؾ ٸمج * ٍض ـجټز ثټدٌجنجس ثټٹمٌز: نص٩جمپ م٩ً خ١ًٌٵصني إمج أن ًصم إهلجټً ټٽربنج

ٍٿ خئ١٨جء 28ِنز ًصم إهلجٻ ثټٌٴم ) 28ىٍ، معُض ثټّن  ٌخجټصجيل َض نٵ ( ٍض ثټمجنز 

ٍٿ خ٭ٽٵً ٨٘ض ًمَ ًٴمٍ ټييث ثٖضص٭ري، أٌ نص٩جمپ م٩ً ٸّؤثٻ  ٌخجټصجيل نٵ مٱصٍؿ 

ٌن١٩ٍ ًمَ ٨وهي ټٹپ ٰةز معُض ] ( 1]  ِنز نٌمَ ټيج خجټٌٴم )21-18ٔٹپ ٰةجس 

ٌىٹيث2] ِنز خجټٌٴم )21-24ٌ ]  ... )ىيو ثټٱةجس لج٘ز خّن ثټ١ٽدز(.( 

ٍٿ خئٜجٰز خوًپ  ٌثټيي ًفصٍي ٨٘ض خوًٽني نٵ * ٍض ـجټز ثټّؤثٻ ثٖضص٩وه ثٔضؼجخجس 

ٌخٌز ) ٻ ثټٽٱز ثټ٩ ( 1ظجټغ ًؽم٪ خٌنيمج، معُض ٍض مص٭ري ټ٭ز ثٖض١جټ٩ز ثټدوًپ ثٌْض

ٌنٌّز ) ٌخٌز 2ٌثټعجنٍ ثټٽ٭ز ثټٱ ( ًٌٝجٯ ټيمج خوًپ ظجټغ م٩ج أٌ ثټٽ٭ز ثټ٩

ٌنٌّز ١٩ًى ټً ثټٌٴم )ٌثټ  (.3ٱ

ٌثـپ ىٍ:مٌـٽز شٱًٌٮ ثټدٌجنجس-3 ٌثټصٍ شصٱ٧ٌ إٗض ظُضط م  : 

صمجًر( ٍض (Spssمٌـٽز إ٨وثه مٽٲ ) -أ : ًصم شٌمٌَو ٸمج شم ثټرتمٌَ ټٓضهثر )ثَِض

ًر لجنز ثټص٩ًٌٲ خجٖضص٭ريثس،  صمج ٌخص١دٌٶ مج ِدٶ ًصم ش٩ًٌٲ مص٭ريثس ثَِض

ٍىؼٌز ٸمج ًيل،   ثټنم
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٥ز: و ش٩ًٌٲ ثٖضص٭ريثس ًؽذ ٨٘ض ثټدجـغ أن َض ًألي خ٩ني ثَض٨صدجً ثټنٵجٟ ٨ن مُـض

جٌِز ثِضشٌز:  ثِْض

ٌټٹن  2، 1ًُصم إ١٨جء ًمَ ټٹپ ِؤثٻ )ُ "Nom* ٍض لجنز ثِم ثٖضص٭ري "  ،)...

ٌثٖضص٩وهر ثٔضؼجخجس ًؽذ أن شألي نٱْ ثټٌمَ م٪ ش٭ٌري ٍض  ٌشدٌز  ةٽز ثټ ٨نو ثِْض

 ػ(.6ح، 6ُأ، 6ُػ/ 5ُح، 5ُأ، 5ُثټفٌٌٯ )معُض: ُ

" ٍض Virgule" ثټّؤثٻ ثټمجٗ خجٖض٩وٻ نٝ٪ لٌجً ثټٱج٘ٽز "Type* ٍض لجنز "

 ن٧ٍ ثټٌٴم. 

( إَض ٍض ثټّؤثٻ ثټمجٗ خفؽم ثٖض١جټ٩ز 1" نمصجً ثټٌٴم )Largeur* ٍض لجنز "

( ِج٨جس 9( ْضنً من ثٖضمٹن أن ًٹٍن ـؽم ثٖض١جټ٩ز أٸعٌ من )2ٰنٝ٪ ثټٌٴم )

 .ٌخجټصجيل نفصجػ إٗض ًٴمني

( ْضنً 2( إَض ٍض لجنز ثٖض٩وٻ نٝ٪ ثټٌٴم )0" نٝ٪ ثټٌٴم )Décimales* ٍض لجنز "

ًثء ثټٱج٘ٽز.  من ثٖضمٹن أن ًٹٍن ثٖض٩وٻ خ٩وهًن ٌ

ٌثٖضص٩وه Etiquette* ٍض لجنز " ٌشدٌز  ةٽز ثټ ٌټٹن ٍض ثِْض " نٹصذ أِمجء ثٖضص٭ريثس، 

وًُض ٨نو ٠ٌؿ ثٔضؼجخجس ن٩ٌو ٌ٘ج٬صيج ټصٙدق شصمجىش م٪ ثٖضص٭ري ثټيي ٸجن خ

 ثټّؤثٻ.  

ٍٿ خص٩ًٌٲ ثټدوثبپ ثټمج٘ز خٹپ ِؤثٻ ٸمج ِدٶ رشـً، Valeurs* ٍض لجنز " " نٵ

ٌشدز  ٗض، ثټ ٌشدز ثٌْض ًشذ )ثټ ٌشدٍ ثټيي شٙدق خوثبٽً  م٪ ثْضلي خ٩ني ثَض٨صدجً ثټّؤثٻ ثټ

ٌنٱٍ )١ًجټ٪، َض  ٌثټّؤثٻ ثٖضص٩وه ثٔضؼجخجس ثټصٍ شٙدق خوثبٽً شأٸٌو  ثټعجنٌز...(، 

ٌٸيټٺ مص٭ري ټ٭ز ثٖض١جټ٩ز ثټصيي ١ًجټ٪ ةٽز ثټٹمٌز ٰٽٌْ ټيج خوثبپ،  (، أٿ ثِْض

 (. 3ًٝجٯ إټًٌ خوًپ ظجټغ: م٩ج ١٩ًى ټً ثټٌمَ ثټ٩وهي )

" شرتٷ ٸمج ىٍ ٨٘ض ثَضلصٌجً Manquant" ٌ "Colonnes* ٍض لجنصٍ "

ٍمجشٌٹٍ. ٌش  ثْض

٢.Align* ٍض لجنز "  " نمصجً ثټ٩ٌٛ ٍض ثټٍِ

( ټٽدٌجنجس ثټٹمٌز ٸفؽم ثٖض١جټ٩ز Ordinalesجً )" نمصMesure* ٍض لجنز "

ٌنمصجً ) ٌنمصجً Echelleٌثٖض٩وٻ،  ٌشدٌز ثټعُضظز،  ةٽز ثټ ٌشدٌز ٸجِْض ( ټٽدٌجنجس ثټ

(Nominales .مٌز ټدجٴٍ ثٖضص٭ريثس  ( ټٽدٌجنجس ثَِض

ٍمجشٌٹٍ." Rôle* ٍض لجنز " ٌش  شرتٷ ٸمج ىٍ ٨٘ض ثَضلصٌجً ثْض
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جٻ ثټدٌجنجس ٍض ثټربنجمؾ أٰٵٌج أي ًصم إهلجٻ ًصم إهلمٌـٽز إهلجٻ ثټدٌجنجس:  -ح

ٴجٿ ثټصٍ منفض  ٌىٹيث إٗض آلٌ ثِصمجًر ـّذ ثًْض ٗض ظم ثټعجنٌز  ًر ثٌْض صمج إؼجخجس ثَِض

 ټيج مّدٵج، ًٌٹٍن ىټٺ خ١ًٌٵصني، إمج ًٴمٌج ٸمج ًيل:

 

ٍنز ) ٵ ( ثټصٍ شفٍٻ خٱٝٽيج ٠ًٌٵز إهلجٻ أٌ نٌٙج خجټٝ٭٢ ٨٘ض ثًٔض

ٌر ألٌَ ٸمج ًيل: ثټدٌجنجس من ًٴمٌز إٗض  نٌٙز أٌ ثټ٩ٹْ خجټٝ٭٢ ٨ٽٌيج م
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ٌثؼ٩ز ثټدٌجنجس:  -ػ ٌه أل١جء ٨نو مٌـٽز م ًصم من لُضټيج ثټصأٸو من ٨وٿ ًٌ

ٌأىم ىيو ثْضل١جء ىٍ:  إهلجٻ ثټدٌجنجس لج٘ز ٨نو ثِص٩مجٻ ثټ١ًٌٵز ثټٌٴمٌز، 

 * نٌّجن ٨وٿ إهلجٻ خوًپ ٖضص٭ري م٩ني.

 (.2( ٨ٍٛ )22) * إهلجٻ ًٴمني ٍض نٱْ ثټمجنز معُض

 (.3* ٤يًٍ ًٴم ٬ري مٌمَ ټً ٰمعُض ٍض مص٭ري ثټؽنْ ٥ًيٌ ثټٌٴم )

وثس ممصٽٱز، ٰٱٍ مص٭ري ـؽم ثٖض١جټ٩ز ًؽذ إهلجٻ ٸپ  * إهلجٻ ثټدٌجنجس خـٍ

َض ًمٹن ثټمٽ٢ خٌنيمج.  ثټدٌجنجس خجټّج٨جس أٌ خجټوٴجبٶ 

ٌثػ ثټنصجبؾ:   ثٖضفًٍ ثټعجټغ: مٌـٽز ثِصم

ٌثػ ثټنصجبؾ ثټمج صم ٌثـپ ىٍ:َِض ٌأن شمٌ خعُضط م ًثِز َض خو   ٘ز خأًز ه

ٙجبٌز ثٖضنجِدز -1 : ًٌٹٍن ىټٺ ثِصنجهث إٗض أىوثٯ مٌـٽز شفوًو ثٖضٵجًٌْ ثٔـض

ٌن٧ٍ ثټدٌجنجس ٸمج ِدٶ رشؿ  ٨ٌوه ثټ٩ٌنجس ٠ٌد٩ٌصيج  ٌن٧ٍ ثټٱٌٌٜز  ًثِز  ثټو

ٍٿ  ٌثټربنجمؾ ًٵ ًثِز من ميجٿ ثټدجـغ  ىټٺ، ْضن شفوًو ثَضلصدجً ثٖضنجِذ ټٽو

ٌثػ ٸپ ثټنصجبؾ ثټصٍ ش١ٽديج منً منجِدز ٸجن أٿ َض.خ  جِصم

ٌثػ ثټنصجبؾ -2 ٍٻ إٗض مٌـٽز ثِصم ٍثس ټٽٍ٘ ٨ٍز من ثټم١ : ًٌٹٍن ىټٺ خئشدج٧ مؽم

ٍٿ ثټدجـغ خد٩ٞ ثټ٩مٽٌجس منيج إهلجٻ  ٌخ٩و ثټولٍٻ إټًٌ ًٵ ٍه  ثَضلصدجً ثٖضنٕ

ٌخ٩وىج ثلصٌجً خ٩ٞ ثټص١دٌٵ جس )ـّذ ٸپ ثٖضص٭ريثس إٗض ثټمجنجس ثٖضنجِدز ټيج 

 ( ټ٥يًٍ ثټنصجبؾ.OKثلصدجً إـٙجبٍ( ظم ثټٝ٭٢ ٨٘ض )

ٍنيټٺ خرتؼمز أىم ثټنصجبؾ ثټ٥جىٌر ٍض ممٌؼجس مٌـٽز ثټص٩ٽٌٶ ٨٘ض ثټنصجبؾ -3 : ًٌٹ

ٌثً خٕأن هَضټز  ٌثءشيج إـٙجبٌج )ثشمجى ثټٵ ٌخٌز ظم ثټٵٌجٿ خٵ ثټربنجمؾ إٗض ثټٽ٭ز ثټ٩

ٌش ٌخ٩وىج شفٽٌپ  ٌثػ ثټنصجبؾ  ٌثِصم ٱّري شٽٺ ثټنصجبؾ ـّذ ثټصمٙٚ ثټنصجبؾ ( 

 ثټيي ًوًًِ.

ًثس  ٌٸپ ىټٺ ٌِصم رشـً ٍض ىيث ثٖضفًٍ ٨نو ثټص٩ٌٛ ْضىم ثَضلصدج

ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز ـني  ٌٴٌجُ ثټٱٌٌٜجس ٍض ثټ٩ٽ ٙجبٌز ثٖضّص٩مٽز ٖض٩جټؽز ثټدٌجنجس  ثٔـض

ٌثؼً من  ٌٸٌٲ ًصم ثِصم ًصم شدٌجن مصى ًُّص٩مپ ٸپ ثلصدجً )رشٌٟ ثِصموثمً( 

ٍىػ  ثټربنجمؾ ظم ٌثً خٕأنيج م٪ شٵوًم نم ٌٸٌٱٌز ثشمجى ثټٵ شٌؼمز أىم ثټنصجبؾ 

 ټٽص٩ٽٌٶ ٨٘ض شٽٺ ثټنصجبؾ.

ٌشٌذ ٤يًٍىج ٍض ٴجبمز "ثټصفٽٌپ ) ٌٰٶ ش ًثس  ٌصم ٨ٌٛ ىيو ثَضلصدج ٌِ

ٌثټؽوثٌٻ  ٌثػ ثټؽوثٌٻ ثټد١ٌّز  ("، مٹصٱٌني ٰٵ٢ خ٩ٌٛ ٸٌٱٌز ثِصم
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ٱٍ )ثٖضٌٸدز من لجنز  ٙجء ثټٍ٘ ٍث٨يج ثٖض(ثٔـض مصٽٱز ، خأن

ٌٰٶ ٴجبمصني أِجٌِصني ىمج: ٌشدٌز(  ٌثټ ٌثټٹمٌز  مٌز   )ثَِض

ًثس( ) -1 ٌث ٲ ثټدٌجنجس )ثټصٹ ٌ٘:) 

٨ٍيج )ثِمٌز، ٸمٌز،  ٲ ثټدٌجنجس ميمج ٸجن ن شّص٩مپ ىيو ثټمجنز من ثؼپ ٌ٘

ٌٌٰمج ًيل ٨ٌٛ مٱٙپ ټٹپ ن٧ٍ منيج.   ِٽمٌز(، 

ٲ مص٭ري ثِمٍ: –أ  ٌ٘ 

ٌث ًثس  ٌث ٲ مص٭ري ثِمٍ نّص٩مپ ثټصٹ ٌنٌٝٲ ټً ټٍ٘ ټنّذ ثٖضؤًٌز 

ٌهو ٍض ثټدٌجنجس ثټٕمٌٙز ټُضِصمجًر، ټنألي معُض مص٭ري  ثټٌِم ثټدٌجنٍ ٍض ـجټز ًٌ

ٍثس: ٌنصد٪ ىيو ثټم١  ثټؽنْ 

(، م٪ ش٩ًٌٲ ثٖضص٭ري )ثټؽنْ( ٍض ٘ٱفز ثٖضص٭ريثس ) -1

 ثټ٩ٽم أنً مص٭ري ثِمٍ: شم رشؿ ىټٺ ِجخٵج.

ٍٿ خئهلجٻ ثټدٌجنجس ٍض ٘ٱفز ثټدٌجنجس ) -2 (: شم رشؿ نٵ

 ىټٺ ِجخٵج.

ٍه ) -3 ٍٻ إٗض ثَضلصدجً ثٖضنٕ ٍثس ټٽٍ٘  (:ظم نصد٪ ىيو ثټم١
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ٍثً ) -4 ٌخ٪ ثټف ٍٿ خئهلجٻ ثٖضص٭ري ٍض م  (:نٵ

 

 

ٍثًي ثِضشٍظم نٝ٭٢ ٨٘ض ) -5 ٌخ٪ ثټف  :(1)( ټ٥ٌيٌ ثٖض

 

ٌثبٌ أٌ منفنٍ( ٨ٽمج أن ثټدٌجنجس  -6 ٍٿ خجلصٌجً أـو أنم٢ ثټٌِم )أ٨مور أٌ ه نٵ

ٍثٰٶ م٪ ثْض٨مور ثټدٌجنٌز )ثَض  ( ٌٍض نٱْ ثټمجنز ِمٌز شص

                                                           

( تظهر عند كل مقياس ميكن استعماذلا من أجل احلصول على ادلساعدة ىناك أيقونة ) -(1)
 بتعريف ادلقياس ومىت استعمالو مع تقدمي مثال عن ذلك.
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ٍمجس ) نمصجً ٴٌمز ثټٌِم ًٌّصفّن ثَض٨صمجه ٨٘ض ثټنّذ ثٖضةًٍز ٍض ثټٌِ

ٌنٝ٭٢ ٨٘ض    ،)ok :ټص٥يٌ ثټنصجبؾ 

Tableau de fréquences 

 الجنس

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

V

al

id

e 

 11,1 11,1 11,1 2 ذكر

 100,0 88,9 88,9 16 أنثى

Total 18 100,0 100,0  

 

 نرتؼم ىيث ثټؽوٌٻ )نألي منً ٰٵ٢ أىم ثټنصجبؾ( ٸمج ًيل: -7

ٍظني ـّذ ثټؽنْ ق شًٍٍ٪ ثٖضدف  ؼوٌٻ ًٴم )(: ًٍٜ

ًثس  ٌث  ثټنّدز ثٖضةًٍز ثټصٹ

 ثٔضؼجخز

 %11,1 2 ىٸٌ

 %88,9 16 أنعى

 %100 18 ثٖضؽم٧ٍ
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 : ٽٌٶثټص٩ -8

ٌشٵوً نّدصيم  ٍظني إنجط  ٦ من لُضٻ ىيث ثټؽوٌٻ أن م٥٩م ثٖضدف نُـض

 ( من ثټيٸًٍ.%11,1( مٵجخپ نّدز )%88,9خـ)

ٍه ىټٺ ټـ ...  ٍظني إنجط، ٩ًٌ ٨ٌٽًٌ ًمٹن ثټٵٍٻ أنً خجټصٵًٌذ ٸپ ثٖضدف

ًثػ  ق ىټٺ:  )ًصم إه ٌثټٌِم ثټدٌجنٍ ثټصجيل ًٍٜ ٌشٱّري ټٽنصجبؾ( ...،  )شٵوًم شفٽٌپ 

 شفض ثټص٩ٽٌٶ( ثټٌِم

٥ز:  مُـض

خنٱْ ثټ١ًٌٵز ثټّجخٵز نفٙپ ٨٘ض ىيو ثټؽوثٌٻ ثټمج٘ز خٽ٭ز ثٖض١جټ٩ز 

ٍظجبٶ، ٨ٽمج أن ىيو ثٖضص٭ريثس شٵٌْ ثټٱٌٌٜز ٰيٍ َض  ٌٸيث موَ م١جټ٩ز ممصٽٲ ثټ

ٌفٌز ٍمجس شٍٜ ٌټفّن ثٖض١جخٵز  خپ شفصجػ إٗض ثلصدجً ثټٹٌو (1)شفصجػ إٗض ًِ

 ٌ ٵج(، ًٌصم ش  ؼمصيج ٸمج ًأشٍ:)ٍِٯ ًصم رشـً َـض

Tableau de fréquences  

 المطالعة لغة

 Effectif

s 

Pourcenta

ge 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 88,9 88,9 88,9 16 العربٌة

 94,4 5,6 5,6 1 االجنبٌة

 100,0 5,6 5,6 1 معا

Total 18 100,0 100,0  

  

                                                           
ستخراج الرسومات ال بد أن نعود على كل التغريات ما مل نقوم بغلقو لذا عنما ال ضلتاج إىل ا حيافظالربنامج  - (1)

 ( ونلغى أمر استخراج األعمدة البيانية، وىكذا نفعل يف كل احلاالت ادلشاهبة.إىل خانة )
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 ع بها الطلبةجدول رقم )(: ٌوضح اللغة التً ٌطال

 النسبة المئوية التكرارات 

 اإلجابة

 %88,9 16 العربية
 %5,6 1 الفرنسية

 %5,6 1 معا
 %100 18 المجموع

 

Tableau de fréquences 

 ثټٹصذ م١جټ٩ز موَ

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

V

al

i

d

e 

 94,4 94,4 94,4 17 ٌطالع

 100,0 5,6 5,6 1 العالٌط

Total 18 100,0 100,0  

 
ٌثبو م١جټ٩ز موَ  ثټؽ

 Effectifs Pour 

centrage 

Pourcentage 

valide 

Pource

ntage 

cumulé 

Valide 

 44,4 44,4 44,4 8 ٌطالع

 100,0 55,6 55,6 10 الٌطالع

Total 18 100,0 100,0  
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 ثٖضؽُضس م١جټ٩ز موَ

 Effectifs Pourcentag

e 

Pourcentage 

valide 

Pourcent

age 

cumulé 

Valide 

 44,4 44,4 44,4 8 ٌطالع

 100,0 55,6 55,6 10 ٌطالع ال

Total 18 100,0 100,0  

 

ٍظني ٍظجبٶ ثټصٍ ١ًجټ٩يج ثٖضدف ق ثټ  ؼوٌٻ ًٴم )(: ًٍٜ

 
 ثٖضؽم٧ٍ َض ١ًجټ٩يج ١ًجټ٩يج

 % س % س % س

 ثٔضؼجخز

 %100 18 %5,6 1 %94,4 17 ثټٹصذ

ٌثبو  %100 18 %55,6 10 %44,4 8 ثټؽ

 %100 18 %55,6 10 %44,4 8 ثٖضؽُضس

 

ًشدٍ: –ح  ٲ مص٭ري  ٌ٘ 

ٌټٌْ  ٌشذ  ٌثټنّذ ثٖضؤًٌز ټٽ ًثس  ٌث ًشدٍ نّص٩مپ ثټصٹ ٲ مص٭ري  ټٍ٘

ٌهو ٍض ثټدٌجنجس ثټمج٘ز خٵٌجُ  رضًٌي إٜجٰز ثټٌِم ثټدٌجنٍ ٍض ـجټز ًٌ

ٌث  ٵج()ثټٱٌٌٜجس خپ ًفصجػ إٗض ثلصدجً ثټٹٌو ، ټنألي معُض ٍِٯ ًصم رشـً َـض

ٍثس: ٌنصد٪ ىيو ثټم١ ٌشٌذ هًؼز ثَضىصمجٿ خممصٽٲ ثٖضؽجَضس   مص٭ريثس ش

(، م٪ ش٩ًٌٲ ثٖضص٭ريثس ثټعُضط ٍض ٘ٱفز ثٖضص٭ريثس ) -1

 ًشدٌز )ِٽمٌز(: شم رشؿ ىټٺ ِجخٵج. ثټ٩ٽم أنيم مص٭ريثس
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ٍٿ خئهلجٻ ثټدٌجنجس ٍض ٘ٱفز ثټدٌجنجس ) -2 (: شم رشؿ نٵ

 ِجخٵج.ىټٺ 

ٍه ) -3 ٍٻ إٗض ثَضلصدجً ثٖضنٕ ٍثس ټٽٍ٘ (: شم رشؿ ظم نصد٪ ىيو ثټم١

 ىټٺ ِجخٵج.

ٍثً ) -4 ٌخ٪ ثټف ٍٿ خئهلجٻ ثٖضص٭ريثس ثټعُضط ٍض م  (:نٵ

 

 ټص٥يٌ ثټنصجبؾ: okٌنٝ٭٢ ٨٘ض   -5

Tableau de fréquences 

ٌشٌذ  ثټ٩ٽمٌز خجٖضؽجَضس ثَضىصمجٿز هًؼ ش

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

V

al

id

e 

ٌشدز ٗض ثٖض  66,7 66,7 66,7 12 ثٌْض

ٌشدز  88,9 22,2 22,2 4 ثټعجنٌز ثٖض

ٌشدز  100,0 11,1 11,1 2 ثټعجټعز ثٖض

Total 18 100,0 100,0  
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ٌشٌذ  ثټٌّجٌِز خجٖضؽُضس ثَضىصمجٿ هًؼز ش

 Effectif

s 

Pourcenta

ge 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

ٌشدز  ثٖض

 ثټعجنٌز

5 27,8 27,8 27,8 

ٌشدز  ثٖض

 ثټعجټعز

13 72,2 72,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

ٌشٌذ  ثټعٵجٌٰز خجٖضؽُضس ثَضىصمجٿ هًؼز ش

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

ٌشدز ٗض ثٖض  33,3 33,3 33,3 6 ثٌْض

ٌشدز  ثٖض

 ثټعجنٌز

9 50,0 50,0 83,3 

ٌشدز  ثٖض

 ثټعجټعز

3 16,7 16,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 نرتؼم ىيث ثټؽوٌٻ )نألي منً ٰٵ٢ أىم ثټنصجبؾ( ٸمج ًيل: -7

ٍظني ٖضؽجَضس ثٖض١جټ٩ز ـّذ هًؼز ثىصمجميم خيج ٌشٌذ ثٖضدف ق ش  ؼوٌٻ ًٴم )(: ًٍٜ

 
ٌشدز ٗض ثټ ٌشدز ثٌْض ٌشدز ٌزثټعجن ثټ  ثٖضؽم٧ٍ ثټعجټعز ثټ

 % س % س % س % س

 ثٔضؼجخز

ثٖضؽجَضس 

 ثټ٩ٽمٌز
12 66,7% 4 22,2% 2 11,1% 18 100% 

ثٖضؽجَضس 

 ثټٌّجٌِز
0 %0 5 27,8% 13 72,2% 18 100% 

ثٖضؽجَضس 

 ثټعٵجٌٰز
6 33,3% 9 50% 3 16,7% 18 100% 
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 ثټص٩ٽٌٶ:  -8

ًشد  ٍظني  ٍث ثَضىصمجٿ خجٖضؽُضس ثټ٩ٽمٌز ٍض ًدني ىيث ثټؽوٌٻ أن م٥٩م ثٖضدف

ٌشدز  ٍث ثَضىصمجٿ خجٖضؽُضس ثټعٵجٌٰز ٍض ثٖض ًشد ٗض خنّدز )( ٌٰفني  ٌشدز ثٌْض ثٖض١جټ٩ز ٍض ثٖض

ٌشدز ثټعجټعز  ثټعجنٌز خنّدز )(، أٿ ثَضىصمجٿ خم١جټ٩ز خجٖضؽجَضس ثټٌّجٌِز ٰؽجء ٍض ثٖض

 خنّدز )(.

ٍث ثَضىصمجٿ خم١ج ًشد ټ٩ز ثٖضؽجَضس ثټ٩ٽمٌز ٍض ٨ٌٽًٌ نّصنصؾ أن ظٽعٍ ثټ١ٽدز 

ٌشٱّري ټٽنصجبؾ( ... ٗض، ٩ًٌََ ىټٺ إٗض ..... )شٵوًم شفٽٌپ  ٌشدز ثٌْض  ثٖض

ٲ مص٭ري ٸمٍ: -ػ ٌ٘ 

ٌټٌْ  ٌثٯ ثٖض٩ٌجًي  ٌثَضنف ٢ ثټفّجخٍ  ٲ مص٭ري ٸمٍ نّص٩مپ ثٖضصٍِ ټٍ٘

ٌهو ٍض ثټدٌجنجس ثټمج٘ز خٵٌجُ  رضًٌي إٜجٰز ثټٌِم ثټدٌجنٍ ٍض ـجټز ًٌ

ٌثـور ثټٱٌٌٜجس خپ ًفصجػ  ٵج(إٗض ثلصدجً "س" ټ٩ٌنز  ، ٌٍض )ٍِٯ ًصم رشـً َـض

ٌثبٌ ثټنّدٌز ىٍ ثٖضنجِدز ٖضعپ ىيو  ـجټز ثټ٬ٌدز ٍض ثټفٍٙٻ ٨٘ض ثټٌِم ثټدٌجنٍ ثټو

ٍثس: ٌنصد٪ ىيو ثټم١ ٌثٖض٩وٻ   ثټدٌجنجس، ټنألي معُض مص٭ريي ـؽم ثٖض١جټ٩ز 

(، م٪ ثټ٩ٽم ش٩ًٌٲ ثٖضص٭ريًن ٍض ٘ٱفز ثٖضص٭ريثس ) -1

 ٸمٌني: شم رشؿ ىټٺ ِجخٵج. ص٭ريًنأنيمج م

ٍٿ خئهلجٻ ثټدٌجنجس ٍض ٘ٱفز ثټدٌجنجس ) -2 (: شم رشؿ نٵ

 ىټٺ ِجخٵج.

ٍه ) -3 ٍٻ إٗض ثَضلصدجً ثٖضنٕ ٍثس ټٽٍ٘ (: شم رشؿ ظم نصد٪ ىيو ثټم١

 ىټٺ ِجخٵج.

٥ز ٍٻ مدجرشر ټٽنصجبؾ.: ًمٹن ثَض٨صمجه ٨٘ض لجنز )مُـض  ( ټٽٍ٘
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ٍٿ خئهلجٻ ثٖضص٭ريًن ٍض  -4 ٍثً )نٵ ٌخ٪ ثټف  (:م

ٍثًي ثِضشٍ:ظم نٝ٭٢ ٨٘ض ) -5 ٌخ٪ ثټف  ( ټ٥ٌيٌ ثٖض

 

ٍثٻ،  -6 ٢ٌ، ثٖضن ٢ ثټفّجخٍ، ثټٍِ ٍٿ خجلصٌجً مٵجًٌْ ثټن٨َز ثٖضٌٸًَز )ثٖضصٍِ نٵ

ٌثٯ ثٖض٩ٌجًي،  ٌخ٩ٌٌجس، ثټ٩ٕريًجن، ثٖضةنٌجس، ثَضنف ٌمٵجًٌْ ثټصٕصض )ثټ ثٖضؽم٧ٍ( 

٢،  ثټصدجًن، ثټم١أ ثٖض٩ٌجًي، أ٘٭ٌ ٴٌمز، أٸرب ٴٌمز،ثټم١أ ثٖض٩ٌجًي ٨ن ثٖضصٍِ

 ٢ ًثِز، ٨ٽمج أن ثٖضصٍِ ٌم٩جمپ ثټصٱ٠ٌق( ثټصٍ شص١ٽديج ثټو م٩جمپ ثَضنفوثً 

ًثِجس  ٌثٯ ثٖض٩ٌجًي ىمج ثٖضٵٌجِني ثْضٸعٌ ثِصموثمج ٍض ثټو ٌثَضنف ثټفّجخٍ 

ٌخ٩و ثلصٌجًىمج ) ٌنٝ٭٢ ٨٘ض  ٌ  ثَضؼصمج٨ٌز،   ،)ok 

 ټص٥يٌ ثټنصجبؾ:

Statistiques 

ٍٴضث ـؽم   ټ

ټٽم١جټ٩ز ثٖضمٙٚ  

 ألٌ م٩وٻ

 ِوثيس

N 
Valide 18 18 

Manquante 0 0 

Moyenne 56,67 14.4289 

Ecart-type 24,971 .62998 
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 نرتؼم ىيث ثټؽوٌٻ )نألي منً ٰٵ٢ أىم ثټنصجبؾ( ٸمج ًيل: -7

 ثٖضص٭ري
ٍٴض ثٖضمٙٚ ټٽم١جټ٩ز  ـؽم ثټ

ٍٿ(  )خجټوٴجبٶ/ً

م٩وٻ آلٌ 

 ِوثيس

٢ ثټفّجح  14.4289 56,67 ثٖضصٍِ

ٌثٯ ثٖض٩ٌجًي  62998. 24,971 ثَضنف

ًثِز ًٹٍن ٸپ  ثټص٩ٽٌٶ: -8 ِن٩ٽٶ ٨٘ض أـو ثٖضص٭ريًن ٰٵ٢ ْضن ٨ٌٜيمج ٍض ثټو

ٌټٌْ م٩ج. وو   مص٭ري ـٌ

ٍٴض ثټيي ًمًٙٙ   ٢ ـؽم ثټ ٦ من لُضٻ ىيث ثټؽوٌٻ أن مصٍِ نُـض

ٍمٌج ًٵوً خـ) ٍظني ټٽم١جټ٩ز ً ٌثٯ م٩ٌجًي ٴ56.67ثٖضدف ًو ( هٴٌٵز خجنف و

 ( هٴٌٵز.24.97)

ٍمٌج   ٌثـور ً ٌىٍ مج ًؤٸو ٨٘ض أن ثټ١ٽدز ًمٍٙٙن شٵًٌدج ِج٨ز 

ٌٴض  ٌىٍ  ٍه ٌٌٰٳ ٌٰهًز خٌنيمج شٙپ خجټصٵًٌذ إٗض نٙٲ ِج٨ز،  ټٽم١جټ٩ز م٪ ٌؼ

ٌشٱّري( ....  ..... )شفٽٌپ 

 : (ثټؽوثٌٻ ثٖضٌٸدز ) -2

ٌش ٌخ٢ مص٭ري م٪ خ٩ٝيمج ثټد٩ٞ  فوًو ًُّص٩مپ ىيث ثټن٧ٍ من ثټؽوثٌٻ ټ

ٍه  ٍه خٌنيمج، ٸمج ًمٹن أن ًّص٩مپ ٍض ـجټز ٌؼ ثټٱٌٌٳ أٌ ثټ٩ُضٴز أٌ ثټصأظري ثٖضٍؼ

ٌث  ٌثٴذ/ ظجټغ(، ٸمج ًمٹن ـّجح ٴٌمز ثټٹٌو ًثبَ )م ٌشجخ٪ ٌ ظُضط مص٭ريثس مّصٵپ 

ٌمٵجًٌْ ألٌَ ٍض نٱْ ثټمجنز، ټنألي معُض م٩ٌٰز  ًشدجٟ  ټُضِصٵُضټٌز أٌ م٩جمپ ثَض

ٍثس:ټ٭ز ثٖض١جټ٩ز ـّذ ثټؽنْ، خئ  شدج٧ ىيو ثټم١

(، م٪ ثټ٩ٽم ش٩ًٌٲ ثٖضص٭ريًن ٍض ٘ٱفز ثٖضص٭ريثس ) -1

 ثِمٌني: شم رشؿ ىټٺ ِجخٵج. أنيمج مص٭ريًن
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ٍٿ خئهلجٻ ثټدٌجنجس ٍض ٘ٱفز ثټدٌجنجس ) -2 (: شم رشؿ نٵ

 ىټٺ ِجخٵج.

ٍه ) -3 ٍٻ إٗض ثَضلصدجً ثٖضنٕ ٍثس ټٽٍ٘  (:ظم نصد٪ ىيو ثټم١

 

ٍٿ خئهلجٻ ثٖضص٭ري ثٖض -4 ٍثً )نٵ ٌخ٪ ثټف ٌثٖضص٭ري ّصٵپ )ثټؽنْ( ٍض م  )

ٍثً ) ٌخ٪ ثټف (، ٌٍض ـجټز ثټؽوٌٻ ثټعُضظٍ، ثټصجخ٪ )ټ٭ز ثٖض١جټ٩ز( ٍض م

ٍثً ) ٌخ٪ ثټف ٍٿ خئهلجٻ ثٖضص٭ري ثٖضّصٵپ ٍض م ٌخ٪ نٵ ٌثٖضص٭ري ثټصجخ٪ ٍض م  )

ٍثً ) ٍثً )ثټف ٌخ٪ ثټف ٌثٴذ ٍض م ٌثٖضص٭ري ثٖض  ):) 

 

ٍثًي ثټ( ټ٥ٌيٌ ثظم نٝ٭٢ ٨٘ض ) -5 ٌخ٪ ثټف ٍٿ خجلصٌجً ٖض ٌنٵ صجيل، 

ٍهي ٠ًٌٵز ثټصنٌّذ ) ٌثټ٩م ٌىٍ ثټصنّذ ثْضٰٵٍ،  ( ثټعُضظز ثٖضصجـز 
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ٌټٹن ثټ١ًٌٵز ثټٕجب٩ز  ٌثـور ثِص٩مجَضشيج ٠ًٌٌٵز ثټص٩ٽٌٶ ٨ٽٌيج،  ٌټٹپ  ٌثٖضؽم٧ٍ 

ٍهر إيل ثټّجخٶ( ظم نٝ٭٢ ٨٘ض )ىٍ ثْضٰٵٌز)  :( ټٽ٩

 

 

ٌثټنّذ ثٖضةًٍز ظم نٝ٭٢ ٨٘ضإىث أًهنج ٰٵ٢ ثټفٍٙٻ ٨٘ض ثټص -5 ًثس  ٌث أمج  ؛OKٹ

ًشدجٟ نٝ٭٢ ٨٘ض  ٌث ټُضِصٵُضټٌز أٌ م٩جمپ ثَض إىث أًهنج أن نفّذ م٩يج ٴٌمز ثټٹٌو

ٍٿ خجَضلصٌجً ثَضلصدجً ثٖضنجِذ  ٍثًي ثِضشٍ، ظم نٵ ٌخ٪ ثټف ( ټ٥ٌيٌ ثٖض

ٵج ٸٌٱٌز ٌٍض ىيو ثټفجټز نمصجً ) ًشدجٟ ٍِٯ ندني َـض ( ْضن م٩جمپ ثَض

  :(1)ـّجخً

                                                           
(1) ميكن أيضا طلب الرسم البياين على شكل أعمدة للجدول ادلركب بني ادلتغريين باختيار خانة ) - 

 ( بالضغط عليها.
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ٍهر إيل ثټّجخٶ،ظم نٝ٭٢ ٨٘ض ) -6 ش٥يٌ  okٌخجټٝ٭٢ ٨٘ض   ( ټٽ٩
 ىيو ثټنصجبؾ:

  Tableaux croisés 
Récapitulatif du traitement des observations 

 Observations 

Valide Manquante Total 

N Pourcent N Pourcent N Pourcent 

 ټ٭ز * ثټؽنْ

 ثٖض١جټ٩ز

18 100,0% 0 0,0% 18 100,0% 

Tableau croisé ْثٖض١جټ٩ز ټ٭ز * ثټؽن  

ثٖض١جټ٩ز ټ٭ز   Total 

 م٩ج ثَضؼندٌز ثټ٩ٌخٌز

ثټؽ

ن

ُ 

 ىٸٌ

Effectif 1 1 0 2 

% compris dans ْثټؽن 
50,0% 50,0% 0,0

% 

100,0% 

 أنعى

Effectif 15 0 1 16 

% compris dans ْثټؽن 
93,8% 0,0% 6,3

% 

100,0% 

Total 

Effectif 
16 1 1 18 

% compris dans ْ100,0 %5,6 %5,6 %88,9 ثټؽن% 
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Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 8,508a 2 ,014 

Rapport de 

vraisemblance 

5,077 2 ,079 

Association linéaire 

par linéaire 

,944 1 ,331 

Nombre 

d'observations 

valides 

18   

a. 5 cellules (83,3%) ont un effectif théorique inférieur à 5. 

L'effectif théorique minimum est de ,11. 

 نرتؼم ىيث ثټؽوٌٻ )نألي منً ٰٵ٢ أىم ثټنصجبؾ( ٸمج ًيل: -7

ٌټني م٩ج ٸمج ًمٹن ثټٱٙپ خٌنيمج ـّذ ثټ٩وه ثټنيجبٍ ټٽؽو ٍثؼور ٍض ًمٹن همؾ ثټؽو ثٌٻ ثٖضص

ًثِز.  ثټو

ق ټ٭ز م١جټ٩ز ثټ١ٽدز ـّذ ثټؽنْ  ؼوٌٻ ًٴم )(: ًٍٜ

 
 ثٖض١جټ٩ز ټ٭ز

 ثٖضؽم٧ٍ
 م٩ج ثْضؼندٌز ثټ٩ٌخٌز

 ثټؽنْ

 ىٸٌ
 2 0 1 1 س

% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

 أنعى
 16 1 0 15 س

% 93,8% 0,0% 6,3% 100,0% 

 ثٖضؽم٧ٍ
 18 1 1 16 س

% 88,9% 5,6% 5,6% 100,0% 

هًؼجس  2ٴٌمز ٸج

 ثټفًٌز
ٌثً مّصٍَ ثټوَضټز  ثټٵ

8,508a 2 ,014 )هثٻ )شٍؼو ٌٌٰٳ 
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 )ًمٹن ثټص٩ٽٌٶ خ٩ور ٠ٌٳ(ثټص٩ٽٌٶ: -9

ٌخٌز  ٍظني ١ًجټ٩ٍن خجټٽ٭ز ثټ٩ ٦ من لُضٻ ىيث ثټؽوٌٻ أن م٥٩م ثٖضدف نُـض

(، ٍض ـني ِؽٽض %93,8( لج٘ز ثٔضنجط منيم خنّدز )%88,9ٌشٵوً نّدصيم خـ)

ٌنٌّز لج٘ز ثټيٸًٍ خنّدز %5,6نّدز ) ٍظني ثټيًن ١ًجټ٩ٍن خجټٽ٭ز ثټٱ ( من ثٖضدف

ٌىثس ثټنّدز أي )50%) ( ١ًجټ٩ٍن خجټٽ٭صني م٩ج لج٘ز ثٔضنجط خنّدز 5,6%(، 

(6,3%.) 

ٌثټنٙٲ  ٌخٌز  ٨ٌٽًٌ ًمٹن ثټٵٍٻ أن  نٙٲ ثټيٸًٍ ١ًجټ٩ٍن خجټ٭ز ثټ٩

ٌنٌّز ٍض ـني ش١جټ٪ خجټصٵًٌذ ٸپ ثٔضنج ٌمج ًؤٸو ثِضلٌ خجټٽ٭ز ثټٱ ٌخٌز،  ط خجټ٭ز ثټ٩

ٌىٍ هثټز ٨نو هًؼجس ثټفًٌز )8,50ثٖضٵوًر خـ) 2ىټٺ ىٍ ٴٌمز ٸج ( خمّصٍَ 20( 

ٍه ٌٌٰٳ ىثس هَضټز إـٙجبٌز ٍض ثټٽ٭ز 010,هَضټز ٴوًو ) ٌىٍ مج ًؤٸو ٨٘ض ٌؼ  ،)

ٌخٌز أٌ  ثټصٍ ١ًجټ٪ خيج ثټ١ٽدز ـّذ ؼنّيم، ٰجټيٸًٍ ١ًجټ٩ٍن خجټٽ٭ز ثټ٩

ٌنٌّز ٍض ـني ش١جټ ٌخٌز، ٩ًٌََ ىټٺ إٗض ٸٍن ... )شٱّري ثټٱ ٪ ثٔضنجط خجټٽ٭ز ثټ٩

 ثټنصجبؾ( ...

٥ز:  مُـض

ٌنٌٸَ  من أؼپ ٰيم نصجبؾ ثټؽوثٌٻ نن٥ٌ أِجِج إٗض ٴٌمز مّصٍَ ثټوَضټز 

ٌټٌْ ٨٘ض ظُضظز أًٴجٿ: ًثء ثټٱج٘ٽز   ٰٵ٢ ٨٘ض ًٴمني ٌ

َض: ٌثً ز٬ري هثټ( م٩نجو 0.05ٰئىث ٸجنض ٴٌمصيج )مّصٍَ ثټوَضټز( أٸرب من ) أ ٌثټٵ  :

ٍظني ـٍٻ ثٖضص٭ري ثټصجخ٪ ـّذ ثٖضص٭ري ثٖضّصٵپ.  ىٍ َض شٍؼو ٌٌٰٳ ٍض إؼجخجس ثٖضدف

:  هثټز( م٩نجو 0.05أمج إىث ٸجنض ٴٌمز )مّصٍَ ثټوَضټز( أ٘٭ٌ أٌ شّجٌي ) ظجنٌج:

ٍظني ـٍٻ ثٖضص٭ري ثټصجخ٪ ـّذ ثٖضص٭ري ثٖضّصٵپ. ٌثً شٍؼو ٌٌٰٳ ٍض إؼجخجس ثٖضدف  ٰجټٵ

ثټٱٌٌٳ إٗض ثټنّذ ثٖضةًٍز ثٖضٌٸدز خني ثٖضص٭ريًن ٰنؽو  ٌټصفوًو ټٙجټق من

 ثشؽجو إؼجخجس ٸپ خوًپ ٍض ثٖضص٭ري ثٖضّصٵپ نفٍَ ثٖضص٭ري ثټصجخ٪ ممصٽٱز. 

ٻ ټٽمص٭ري ثٖضّصٵپ )ثټيٸًٍ( مصؽيز نفٍَ  ٰٱٍ ىيث ثٖضعجٻ نؽو إؼجخجس ثټدوًپ ثٌْض

ٌثْضؼندٌز( ٍض ـني ثشؽي ٌخٌز  ض إؼجخجس ثټدوًپ ثْضلٌ خوًپ م٩ني ٍض ثٖضص٭ري ثټصجخ٪ )ثټ٩

ٌخٌز( ٸدوًپ ټٽمص٭ري  ٍض ثٖضص٭ري ثٖضّصٵپ )ثٔضنجط( ٍض ثٖضص٭ري ثټصجخ٪ نفٍَ )ثټٽ٭ز ثټ٩

 ثټصجخ٪.
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ز:   لُ٘ض

ٙجبٌز   ٗض أن ٨مٽٌز ثٖض٩جټؽز ثٔـض نٕري ٍض ثْضلري ظُضط نٵجٟ أِجٌِز، ثٌْض

ٙجبٌز خپ خؽذ أ ٨ٍز من ثټ٩مٽٌجس ثٔـض ٍنيج مؽم ن ًٹٍن ټٽدٌجنجس ٨مٽٌز أ٨ٵو من ٸ

ٌأي لٽپ ٍض ٜد٢  ثټدجـغ مصمٹنج من خفعً ٍض ؼجندً ثټن٥ٌي ٌؼجندً ثٖضنيؽٍ 

ٌثٖضنيؽٌز  ٌټ٩پ أىم ىيو ثټ٩نجرص ثټن٥ًٌز  ٧ٍ ًؽ٩پ ثټدجـغ ًٵ٪ ٍض أل١جء،  ثٖضٍٜ

پ خني ثټؽجنذ  خ٩و ٜد٢ ثټٱٌٌٜجس نؽو شفوًو ثٖضٱجىٌم خج٨صدجًىمج ىمَر ٌ٘

ٌثٖضنيؽٍ ٰمنيج شُٕصٶ ثٖضؤرشثس ظم ث ٨ٌ٘ض أِجِيج ًصم خنجء أهثر ثټن٥ٌي  ٖضص٭ريثس 

ؼم٪ ثټدٌجنجس، ىيو ثْضلرير ثټصٍ ش٩و من أىم ثټ٩نجرص ثټصٍ ټيج ٘ٽز مدجرشر م٪ 

ٌظدجشيج ًؽ٩پ  ٌشفُٵٶ  ٘وٴيج  ٙجبٌز ټٽدٌجنجس ٰدنجء ثْضهثر خٕٹپ ِٽٌم  ثٖض٩جټؽز ثٔـض

ًثِز ىثس مٙوثٴٌز ٨جټٌز، ًٝجٯ إٗض ىټٺ ٠ًٌٵز ثلصٌجً ٨ٌنز ثټد فغ من نصجبؾ ثټو

ٌٰٶ م٩جًري ٨ٽمٌز ټصٙدق ثټنصجبؾ ثٖضصفٙپ ٨ٽٌيج ٴجخٽز  ثټصٍ ًؽذ أن شٹٍن 

 ټٽص٩مٌم.

ٌنجمؾ ) ٌټيمج Spssٌثټنٵ١ز ثټعجنٌز: أن ىنجٷ ٴجبمصني ميمصني ٍض خ ( ټم شصنج

ٌىمج ) ٌثټصٍ ًمٹن ټٽدجـغ ثَض٨صمجه ٨ٽٌيمج ٍض شفًٍپ ٌټٹنيمج ميمز   )

ٌثء ثټ٩مٽٌجس ثټفّجخٌز ٨٘ض ثٖض ص٭ريثس ٌلٽٶ مص٭ريثس ؼوًوث ث٨صمجهث ثټدٌجنجس ٌإؼ

ٌٴجبمز ) ٬ٌريىج  ٍهر  ٌثټصٍ ًصمٹن ثټدجـغ من شمعٌپ ٨٘ض ثٖضص٭ريثس ثٖضٍؼ  )

ٌثټ٭ٌٛ من ثټٌِم. ٨ٍز ـّذ ٠د٩ٌز ثټدٌجنجس  ٍمجس مصن  خٌجنجشً ٨٘ض ٔٹپ ًِ

ٌټيج   ًثس إـٙجبٌز ألٌَ ميمز ټم نصنج ٌثټنٵ١ز ثټعجټعز: أن ىنجٷ ٨ور ثلصدج

ًث ؼوث ٸم٩ ْضن ثِصموثمجشيج ٍض ٌم٩جمپ ثَضنفوثً،  پمج٨ٽم ثَضؼصمج٧ نجه ًشدجٟ  ثَض

٬ٌريىج؛ ٸمج  ٌثٻ  صمجَضس، ثټو ٴجٿ ثټٵٌجٌِز، ثټصفٽٌپ ثټ٩جميل، ثَـض ثټُّضِپ ثټَمنٌز، ثًْض

ًث أًٝج ٍض  ًثمرتًز نجه ٌثټُضخج ًثمرتًز منيج  ٌٴٌز ثټدج ًثس ثټٱٌ أن ثِصموثٿ ثَضلصدج

ٍټٍؼٌز ټيث ًٹٍن ثټرتٸٌَ  ٌ ًثِجس ثټٍِّ ًر ثټو صمج أٸعٌ ٍض رشؿ ٸٌٱٌز شٱًٌٮ ثَِض

ًثس  ٌث ٌثػ ثټصٹ ٌٸٌٱٌز ثِصم خج٨صدجًىج ثْضهثر ثْضٸعٌ ثِص٩مجَض من ٴدپ ثټدجـعني، 

ٌث )ٸج  (.2ټؽوثٌٻ خ١ٌّز ٌؼوثٌٻ مٌٸدز م٪ ـّجح ٴٌمز ثټٹٌو
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ٌثؼ٪ ثټصٍ ًمٹن   ٨ٽٌيج ثَض٨صمجهأىم ثٖض

ٙجء ثَضؼصمج٨ٍ، هثً ثٖض٩ٌٰز  -1  .2000ثټؽجم٩ٌز، ـّن مفمو ـّن، مدجها ثٔـض

ٙجء ثټرتخٍيلٽٌٱز ٨د -2  ، مٹصدز ثْضنؽٽٍ ثٖضرصًز .و ثټّمٌ٪ لٽٌٱز، ثٔـض

ٙجء مٱجىٌم أِجٌِز،  -3 ٌآلٌٌن، ثٔـض  . ٨2003دو هللا ٨دو ثټفٽٌم 

ٌثټٵٌجُ ٍض ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ، هثً ثٖض٩ٌٰز  -4 ٙجء  ٬ًٌذ مفمو ٌِو أـمو، ثٔـض

 .1989ثټؽجم٩ٌز، 

5-  ٌ ٌثټٵٌجُ ٍض ثټدفغ ثَضؼصمج٨ٍ، هثً ثٖض٩ٌٰز ٬ًٌذ مفمو ٌِو أـمو،  ٙجء  آلٌٌن، ثٔـض

 . 1997ثټؽجم٩ٌز، 

ٙجء، هثً ثٖض٩ٌٰز ثټؽجم٩ٌز. -6 ٌآلٌٌن، مدجها ثٔـض  ٰجًٌٳ ٨دو ثټ٥٩ٌم 

ٙجء ثَضؼصمج٨ٍ، هثً -7 ًثىض، مدجها ثٔـض  ٰصفٍ ٨دو ثټ٩ًََ أخٍ 
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 أهميت وطريلت

 جيفي البحث السىسيىلى  جحليل البياهاث 

 

 د. مجال بـن خـــالـد

 قسم علم االجتامع 

 جامعــة حممد بوضواف ادسولــة

  
 

 مٽمٚ:

إن ٨مٽٌز ممجًِز ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٨٘ض ثټٍؼً ثْضٸمپ، ًص١ٽذ من ٸپ خجـغ 

ٌثمٹجنٌجس مجهًز ٸدرير، ش٩ٌنً ٨٘ض م ٨ٌٽمٌز  ًثس ىىنٌز  ٍث٘ٽز ثټدفغ أٌ ٠جټذ ٴو

ٍنً  ٍث٘ٱجس شؽ٩پ من ثټ١جټذ أٸعٌ ؼوًز ٸ ٌثٖض ٍث٘پ، ىيو ثٖض٩جًري  ٍشرير ٌؼيو مص خ

ٌٸمج ىٍ م٩ٌٌٯ ٰئن ٬جټدٌز ثټ١ٽدز ًٱصٵٌٌن إٗض  ١ًٽذ ثټصمٌَ ٍض إ٨وثه ثټٌِجټز، 

ثټمربر ثټ٩ٽمٌز ثټُضٍمز ثټصٍ شؤىٽيم خٕٹپ ٸجمپ ٔض٨وثه ًِجبٽيم خجٖضّصٍَ ثٖض١ٽٍح، 

خأمْ ثټفجؼز إٗض ثٖضّج٨ور ْضؼپ ثِصٹمجٻ مج خوأ، لج٘ز أظنجء  ٰيٍ ٍض ىيو ثٖضٌـٽز

ٌمنجٴٕز ثټنصجبؾ.  ٨مٽٌز شفٽٌپ ثټدٌجنجس 

Résumé 
Le processus de la pratique de la recherche scientifique au 

maximum, exige que chaque chercheur ou étudiant la mentalité et des 

capacités scientifiques et des ressources matérielles considérables, il 

l'aidera à continuer à chercher le rythme et l'effort continu, ces normes 

et spécifications rendent l'étudiant plus grave étant demandé à 

l'excellence dans la préparation de la lettre, comme on le sait, la 

majorité des étudiants manquent de l'expertise scientifique nécessaire, 

ce qui leur permet de se préparer pleinement leurs messages au niveau 

requis, il est à ce stade dans le besoin urgent d'assistance afin de 

compléter ce qui a commencé, en particulier lors de l'analyse des 

données et l'analyse des résultats. 
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 مٵومز:

َثًور ٍض ؼمٌ٪ ثټدفٍط        ٌمص ټٵو ـ٥ٌض ٨مٽٌز شفٽٌپ ثټدٌجنجس خأىمٌز ٸدرير 

ًشيج ٨٘ض  ٌثټؽجم٩جس، ټٵو ٌثَضؼصمج٨ٌز، ٨٘ض مّصٍَ ثٖض٩جىو  ثټ٩ٽمٌز ثٔضنّجنٌز 

ٍٴٍٯ ٨٘ض ـٵجبٶ ثٖض١٩ٌجس خٹٌٱٌز ٩ّٰ  ج ٨نثټ ً٘ و ثټ١ٽدز ثٖضٵدٽني ٨٘ض جټز ٌلٍٙ

ٌثن١ُضًٴج من ىيو ثْضىمٌز، ٰئننج ن٩مپ  ٌثټعجټغ ثټؽجم٩ٍ.  ثټصمٌػ ٍض ثټ١ًًٍن ثټعجنٍ 

َء ٍض  ٍثټز ثټ٭مٍٛ ثټيي ًٹصنٲ ىيث ثټؽ َثء من أؼپ إ ؼندًج إٗض ؼنذ م٪ ٠ٽدصنج ثْض٨

ٍٴض نٱًّ،  ٍٿ شفٽٌپ ثټدٌجنجس، ٸمج ن٩مپ، ٍض ثټ ٍٻ إٗض ٰيم أٰٝپ ٖضٱي ٌټز ټٽٍ٘ مفج

ٍه ٨٘ض  ٌشفٽٌٽيج. ٰمج ثٖضٵٙ ٌثٖضّج٨ور ٍض ٨مٽٌز ؼم٪ ثټدٌجنجس  ٌثس ثټُضٍمز  ٍٰري ثْضه ش

 خصفٽٌپ ثټدٌجنجس؟
 

َض ٍٿ شفٽٌپ ثټدٌجنجس: -أ  مٱي

شفٽٌپ ثټدٌجنجس ىٍ شٽٺ ثټ٩مٽٌز ثټصٍ ًؽٌي من لُضټيج شؽيٌَ ثټدٌجنجس 

ٍٻ إٗض  ٌىټٺ من أؼپ ثټٍ٘ ٍثء ثټًٌجٌٜز أٿ ثٖضن١ٵٌز  خجِصموثٿ ٸجٰز ثټ١ٌٳ ِ

ًثس خنجء ٨ٽٌيج. ٌث ٍمجس مٱٌور ًمٹن ثشمجى ثټٵ  (1)م٩ٽ

ًثس  صٱّج ًثِجس ثټدفعٌز ثٖضٌوثنٌز ًؽو ثن ىنجٷ ثټٹعري من ثَِض إن ثٖضصصد٪ ټٽو

، ـٍٻ  ًثو ٨٘ض ثټمٍٙٗ ٌثټوٸصٍ ثټصٍ ش١ٌؿ من ٠ٌٯ ثټ٩وًو من ٠ٽدز ثٖضجِرت 

ًثِز  ٍثء ٸجنض ٍض ًِجټز، أٌ ٍض أي ه ٸجنض، ٸٌٱٌز شفٽٌپ ثټدٌجنجس خ١ًٌٵز ؼٌور ِ

ٍر ٍض ٨مٽٌز إ٨وثه  ٍٰج من ىيو ثٖضٌـٽز ثټصٍ ش٩و آلٌ ل١ ٌثټ٩وًو منيم ٸجن مصم

َثء ٩ًصٵو ثن ىيو ثټ٩مٽٌز ٩٘دز ثٖضنجٻ،  ٌثټ٭جټدٌز من ٠ٽدصنج ثْض٨ ثټدفٍط ثٖضٌوثنٌز، 

پ ىٍ أِيپ ممج ٴو ًصًٍٙو أي خجـغ أٌ ٠جټذ، لج٘ز إىث أم٩ن  ټٹن ٍض ثْ٘ض

 ٌ ٌثټٱٹٌ ٍض ٨مٽٌز ثټصفٽٌپ،  ٌثٖضٹصّدجس ثټن٥ٌ  ط ثټن٥ٌي  ىټٺ خجټٌؼ٧ٍ إٗض ثًٔض

ًثِز ثٖضٌوثنٌز.  ثټٵدٽٌز ثټصٍ ـجٍىج أظنجء ثټو

٨مٽٌز شفٽٌپ ثټدٌجنجس ممص٩ز ـٌغ ش٥يٌ ٌٰيج ٔمٌٙز ثټدجـغ ؼٽٌز من 

ٍټٍؼٍ ثٖض٩مٶ، ٌلج٘ز م٪ ثټصٵوٿ ثټ٩ٽمٍ ثټفوًغ ثټيي  ٌ لُضٻ ثټصفٽٌپ ثټٍِّ

جبپ ثټصٍ من ٔأنيج أن ش ّجىم خٕٹپ أٌ خآلٌ ٍض ٨مٽٌز ِيپ ټٽدجـعني ؼپ ثټٍِ

ٍثٌٜ٪، لج٘ز خ٩و ثَضنصيجء من  ثټصفٽٌپ، ټيث أٌٗض ثټدجـعٍن ٨نجًز ٸدرير ٖضعپ ىيو ثٖض

 ثټؽجنذ ثټن٥ٌي ثټيي ٩ًصرب شأٌُ٘ض ټٽدفغ ٸٹپ.

ٍثس أىمٌز  ٌشٱّريىج من أٸعٌ ثټم١ ٌشفٽٌٽيج  ش٩صرب ٨ميل ؼم٪ ثټدٌجنجس 

ٍٻ إٗض نصجبؾ شّجىم ٍض شفٵٌٶ ىوٯ ثټدفغ،  ٌټيث ٰئن ِدپ ؼم٪ ثټدٌجنجس ټٽٍ٘
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ٌثٛ  صدٌجن ثټصٍ ٩ًوىج ثټدجـغ ټصفٵٌٶ أ٬ ٌثِصمجًر ثَِض ٥ز  ٌثٖضُـض ىٍ: ثٖضٵجخٽز 

ٌأىوثًٰ.  (2)ثټدفغ 

ًثِجس ثټّجخٵز ٍض ٨مٽٌز ثټصفٽٌپ: -ظجنٌج  هًٌ ثټو

٨ٌٍز( أٌ  ٱٌز )ن ٍثء ٸجنض ٌ٘ ٍر ثټصجټٌز من ثټدفغ ىٍ أنً ٨نو ؼم٪ ثټدٌجنجس ِ ثټم١

٬ٌريىج، ًدوأ ثټدجـغ  ٸمٌز ) ًٴمٌز (، ٨ن صدٌجنجس أٌ ثٖضٵجخُضس ثټٕمٌٙز  ٠ًٌٶ ثَِض

ٌثبٌ ثټنّدٌز، أٌ ثْض٨مور ثټدٌجنٌز، ٌٍض ثټٹعري من  ٍمجس ثټدٌجنٌز، أٌ ثټو خجِصموثٿ ثټٌِ

ٌىنج ًؽذ ٨٘ض ثټ١جټذ أٌ ثټدجـغ أن ًٱس  ًثِجس ًّصموٿ ثټدجـعٍن ثټؽوثٌٻ،  ثټو

ٍمجس، ًٌٝ٪ ٍض ثټفّدجن أّن ټٌ ق ىيو ثټٌِ ْ ٸپ من ًصٙٱق ىيو ثټٌِجټز ًٌٍٜ

ٍه مج ټم شٹن شٱّريثس أٌ  ٍٴٍٯ ٨٘ض ـٵٌٵز مج ىٍ مٍؼ ًثِز، خئمٹجنً ثټ أٌ ثټو

ٌثَضخوث٧،  ٌثـو من ثټٱيم  ٍث ٍض مّصٍَ  ٍمجس، ْضن ثټدرش ټٌّ ٌفجس ټييو ثټٌِ شٍٜ

ٌىنج ًؽذ ٨٘ض ثټدجـغ أٌ ثټ١جټذ  ٌثټصٱّري،  ٌثټيي ًًَپ ىيث ثټٽدْ ىٍ ثټصفٽٌپ 

جًر إٗض مج ش ًثِز، لج٘ز ٍض ؼجنديج ثټن٥ٌي ٴو ثٔٔض َبٌجس ثټو م ىٸٌو ٍض ؼَبٌز من ؼ

 مجمً ٍض ثټؽوٌٻ.أًٹٍن ټً ٨ُضٴز خمج ىٍ 

ٍثٰٶ م٪ مج ٴجټً  پ إټٌيج شص َبٌز ألٌَ؟ أٌ أىپ ىيو ثټنصٌؽز ثٖضصٍ٘ ٌ ٸصدً ٍض ؼ

 شمصٽٲ م٩يج؟

ًثِجس  ٍثء ٸجنض ٍض ثټو َبٌز ِ جًر إٗض ىيو ثټؽ إىن ًؽذ ٨٘ض ثټدجـغ ىنج ثٔٔض

پ ثټّج ٍثٰٶ أٌ شص٩جًٛ ثټنصجبؾ ثٖضصٍ٘ ط ثټن٥ٌي ٨جمز، ٰٵو شص ج، أٌ ثًٔض خٵز لٍٙ٘

ٌىيث ىٍ ثٖض١ٽٍح)ثټصأٌ٘پ ثټن٥ٌي(. ًثِز مج  ٍٴٲ مٱٹٌ أٌ ه  إټٌيج م٪ م
 

٧ٍ ًٌفجٌٻ ٴوً  ٍض ىيو ثټفجټز ًؽذ ٨٘ض ثټدجـغ أٌ ثټ١جټذ أن ًفٽپ ثٖضٍٜ

ٍٴ٩جشً ٬ًم  دجح ثلصُضٯ ثټنصٌؽز م٪ ش پ ِْض ٧ٍ ًٌٰ ثٖضّص١ج٧ ثن ًصٍ٘ ثن ثٖضٍٜ

ٌىيث ىٍ ثټّشء  ًثِز،  َثء ثټو ٌخ٢ خني ممصٽٲ أؼ ٌىنج ًؽذ ٨ٽًٌ ثن ً شٕجخً ٸدري، 

جًر  ٌشؽذ ثٔٔض ًثِز ٸٽيج، ْضن ثټؽجنذ ثټن٥ٌي شميٌو ټٽؽجنذ ثٖضٌوثنٍ،  ثٖضيم ٍض ثټو

ٌثټفيً ٔضمٹجنٌز ثلصُضٯ ثٖضٌوثن ثټيي  ؼٌَ ًٌٰ أىنج أنً ٨٘ض ثټدجـغ ثَضنصدجو 

ٌمٌوثن ثټو ًثِز  ٍٿ أن ټٹپ خٌةز شن٥ٌمٌز ٌِجٴيج ثټمجٗ ثټو ًثِز ثٖضٕجخيز، ٰجٖض٩ٽ

ٌظٵجٰصيج ثټصن٥ٌمٌز ثټمج٘ز خيج )ثٖضنجك ثټصن٥ٌمٍ( إن ثلصُضٯ خٌةجس ش١دٌٶ 

ٌمن ٔأنً أن ًو٩ٰٺ إٗض  ًثِز ٍض ـو ىثشيج،  ًثِز أًيج ثټدجـغ ټً شأظري ٨٘ض ثټو ثټو

ٍث إټًٌ من نصجبؾ. ٽ  ٨وٿ ثَض٨صمجه ٸٽٌز ٨٘ض مج شٍ٘
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 ٌ ٌه ثټدجـغ خجټ٩وًو ٰجٖض٩ ًثِجس ثټّجخٵز أنيج شَ ٌثټو ٌٯ ٨٘ض ثټدفٍط 

ٌثءثس ثټصٍ ًمٹن أن ًّصٱٌو منيج ٍض خفعً، ٸدنجء  ٌثَضؼ ٌثټؽوًو من ثْضٰٹجً 

ٌٰز  ٌٴٱض ٨نوىج ثټدفٍط ثټّجخٵز ْضن ثٖض٩ ٍثنذ ثټصٍ  ثټٱٌٌٜجس أٌ ثِصٹمجٻ ثټؽ

ٌشؽجنْ ټّٽّٽز ثټدفٍط ثټ٩ٽمٌز ٍض مؽجٻ ثټصمٙٚ ث ٌثٸم  ٌش ٍثـو. ټٹن شٹجمپ  ټ

ًثِز ثټن٥ًٌز ىٍ ثىصمجميم  َثء أظنجء ثټو ٦ ٨نو ثټٹعري من ٠ٽدصنج ثْض٨ ثټّشء ثٖضُـض

ٌثن١ُضٳ ؼوًو  ٍر ٍض أي خفغ  ًثِجس ثټّجخٵز نٵ١ز ٴ خجټٹم ٨٘ض ـّجح ثټٹٌٲ، ٰجټو

ًثِز ؼوًور، ٌلج٘ز ٨نو شفوًو ثٖضٕٹٽز، ْضنيج مربً ٴٍي ٍض ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ.  (3)ټو

 
ٍمجس ثټدٌج -ظجټعج  نٌز: ثټٌِ

ٍثٴٲ، أنً َض ٩ًصمو  إىن ثټّشء ثټيي ًؽذ ثن ًنصدً ټً ثټدجـغ ٍض معپ ىيو ثٖض

ٍمجس ثټدٌجنٌز ىٹيث ٰٵ٢، إى ًؽذ ٨ٽًٌ ثن ًفٽپ ًٌنجٴٖ ًٌنصٵو ـصى  ٨٘ض ثټٌِ

ٌخيټٺ ش١٩ٍ ټييو  ٍٴٍٯ ٨٘ض ـٵٌٵز مج أنض مٵوٿ ٨ٽًٌ ـٵج،  ًصّنى ټٽٵجًا ثټ

ًثِز خ٩وث منيؽٌج آلٌ، لج٘ز إىث ٸجنض ىي ٌثٜفز ټٽ٩ٌجن ثټو ٍمجس ثټدٌجنٌز  و ثټٌِ

 ٌټٌْ ٌٰيج ټدْ.

ًثِز شربٍ  ٍء ٌٌٰٜجس ثټو ٌمنجٴٕصيج ٍض ٜ ٌثٖض٩ٌٌٯ أن شفٽٌپ ثټنصجبؾ 

ٌٌٰيج ًصفمپ  ٌٰيج ٔمٌٙز ثټدجـغ أٸعٌ من ىي ٴدپ، ْضنيج من نصجػ خنجس أٰٹجًو 

ًثِجس ثٖضٌوثنٌز ثِصم ٦ ٍض ٬جټدٌز ثټو ٌثټّشء ثٖضُـض ًثِز.  وثٿ ثټٵ٢ّ ثْضٸرب من ثټو

ٍمجس  ج من ثټٌِ ـٍ ٍمجس، ْضنيج أٸعٌ ٌٜ ثټ١ٽدز ثټؽوثٌٻ ثټدٌجنٌز خوَض من ثټٌِ

ٌشفًٍپ  ٌثټدجـغ ىنج م١جټذ خرشؿ ىيو ثټصٱجٌ٘پ  ٌثْض٨مور ثټدٌجنٌز ٍض ن٥ٌىم، 

ًثِز ثټصٍ ىٍ خٙوه  ٍټٍؼٌز ِٽٌمز، أٌ خٽ٭ز ثټو ٌ ثټٹمٌجس إٗض ٸٌٱٌجس خٽ٭ز ٍِِ

ًثِصيج. ٰٵو ًّص٩ني ثټدجـغ خن٥جٿ  ٨ٌمٽٌز أ SPSSه ٌنجمؾ لومجشٍ آلٌ،  ٌ أي خ

ٍٴٲ ٨٘ض موَ ٴوًر ثټدجـغ ٍض ثِصموثمً ټييو ثټصٵنٌز أٌ ٬ريىج،  ثَضلصٌجً ىيو شص

ٌشفٽٌپ ثټدٌجنجس ثټصٍ ٴجٿ خؽم٩يج خٕٹپ مٱٙپ، ًموٿ  ٌثٛ  ص٩ ٍنيج ثْضنّذ َِض ٸ

ًثِصً. ًثِز أٌ ثټدفغ ثټيي ىٍ خٙوه ه  أىوثٯ ثټو

ٌمنجٴٕصيج شف  صجػ ٴدپ ٸپ يشء ٨٘ض ؼم٪ إن ٨مٽٌز شفٽٌپ ثټدٌجنجس 

 ٪ ٌىيث خوًٌو ًؤهي إٗض ٌٜ ٌشفٽٌٽيج،  ًثِصيج  ٌثه ه ٍمجس ٨ن ثٖضٕٹٽز ثٖض ثٖض٩ٽ

ٍثء ٸجنض شٱّريثس ـٵٌٵٌز أٌ مفصمٽز، ٌؼم٪ معپ ىيو  ثټصٱّريثس ثٖضمصٽٱز ټيج، ِ

ٍنجشيج، ٸمج ًمٹن  ٌمٹ ٍمجس ًٱٌو ٸعريث ٍض ًٍجهر ثټص٩ٌٯ ٨٘ض ٠د٩ٌز ثٖضٕٹٽز  ثٖض٩ٽ

ص١ُض٨ٌز٨٘ض ثټدفٍط ثټّجخٵز )ټٽدجـغ أن ١ًٽ٪  ٌثءثس ثَِض ٪ ٴج٨ور ثټٵ ( ْضنيج شٍِ
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٧ٍ ثټيي ًٹصذ ٨نً، خفٌغ أن ثټدجـغ ميمج خٽٮ من  ٍمجشً ٨ن ثٖضٍٜ ٌم٩ٽ م٩ٌٰصً 

 ٧ٍ ٍثنذ ثٖضٍٜ َثٻ ًفصجػ إٗض ٸپ مج ٸصذ ٨ن ؼ ٧ٍ، ًَض ٌم٩ٌٰز ٍض ثٖضٍٜ ٨ٽم 

جس ثټنصجبؾ ٌلج٘ز ثٖضمصٽٱز، ٰجَض٠ُض٧ ٨٘ض ثْضهخٌجس ثټّجخٵز ميم ؼوث ٖض٩ٌٰز ثشؽجى

ٌٸٽمج ٸجن أٸعٌ ًنصيج خنصجبؾ ثټدفغ ثټفجيل.   منيج ثٖضص٩ٽٵز خجټٱٌٌٜجس، من ثؼپ مٵج

ٌٍٰٵج. ث٠ُض٨ج ٸٽمج ٸجن أٸعٌ  (4)ش

 

ٌشٌذ  ٌش جُ؛ ٩ٰمٽٌز شفٽٌپ ثټدٌجنجس ش٩صرب ٨٘ض أنيج شن٥ٌم  ٨٘ض ىيث ثِْض

ٍمجس ًصم ثِصم ٌثٍىج ٨٘ض ٔٹپ م٩ٽ ٌثؼيج ٌإخ ٌىټٺ من أؼپ إل وثميج ثټدٌجنجس؛ 

ٍمجس  ٽز شفٽٌپ ثټدٌجنجس خ٩و ؼم٪ ثٖض٩ٽ ٌشٹٍن مـٌ خيوٯ ثٔضؼجخز ٨٘ض أِةٽز م٩ٌنز، 

يج  ٪ ثٔضؼجخجس ٍض ؼوثٌٻ ټ٩ٌٜ ٌشذ ټصّيٌپ شفٽٌٽيج معپ: ٌٜ ٌشن٥ٌميج خٕٹپ م

ٌثءشيج ًص١ٽذ من ثټدجـغ  ٌٸٌٱٌز ٴ ٌشفٽٌٽيج. إن ثټصفٹم ثټؽٌو ٍض ٌ٘ج٬ز ثټؽوثٌٻ 

ٍثء ٨٘ض ثټؽوثٌٻ ثټد١ٌّز ٌلج٘ز ثٖضٌٸدز أٌ ثټ١جټذ ثټٵٌجٿ خجټ٩وًو من ثټصمج ًًن، ِ

ٍٴض م٩ج. ٌثټ  منيج ْضنيج شمصرص ثټؽيو 

ٌثـپ شفٽٌپ ثټدٌجنجس: -ًثخ٩ج  م

 إهلجٻ ثټدٌجنجس:   .1

ٍٿ ثټدجـغ خئهلجٻ ثټدٌجنجس  ٍمجس خفٌغ ًٵ ـٌغ شأشٍ خ٩و ٨مٽٌز ؼم٪ ثٖض٩ٽ

ٌنجمؾ ٍخٌز معپ خ ٌنج  SPSSإٗض ثټفجٍِح خجِصموثٿ خ٩ٞ ثټربثمؾ ثټفجِ  مؾٌخ

Excel ٨ٌوٿ ثټّيٍ أٌ ثټم١جء ٌث٨جر ثټوٴز ٨نو إهلجٻ ثټدٌجنجس  ٌىنج َض خّو من م  ،

َض ـصى ثټٱيم ٬ري ثټٹجٍض ٔضهلجٻ ثټدٌجنجس.  ثٖضص٩مو أٌ ٬ري ثٖضص٩مو 

 شٕ٭ٌپ ثټدٌجنجس:  .2

٨ٌّو ٨وه ثټفجَضس ټٹپ مص٭رّي أٌ لجٌ٘ز خفٌغ ًٹٍن          ٌىٍ ٨دجًر ٨ن ـرص 

 ثټيوٯ من ىيو ثټ٩مٽٌز: 

 فوًو ثټصًٍٍ٪ ثٖضصٹًٌ ټٽمص٭ريثس ثټصٍ شمٝ٪ ټٽصفٽٌپ. ش -

ٙجبٌز ثټد١ٌّز ټٽدٌجنجس خٕٹپ ٨جٿ.  -  ٨مپ خ٩ٞ ثټصفٽٌُضس ثٔـض

ٌثټنّذ ثٖضةًٍز.  - ٢ ثټفّجخٍ  ٱٌز ټٽمصٍِ  ثټصٽمٌٚ أٌ ثټٍ٘

ٌمٱٌور: .3 ٍمجس ميمز  ٌظم شفًٍٽيج إٗض م٩ٽ  شفٽٌپ ثټدٌجنجس 

ٍمجس ثټصٍ شّج        ةٽز ثټصٍ شم شصّم من أؼپ ثِصنصجػ ثٖض٩ٽ ٨و ٍض ثٔضؼجخز ٨٘ض ثِْض

ٌىيو ثټدٌجنجس ًٱٝپ أن ًٹٍن شنٱٌيىج ٌشم١ٌ١يج خٕٹپ  شفوًوىج مّدٵجً، 

 ًثء ټٽفٍٙٻ ٨٘ض شفٽٌپ هٴٌٶ. ؼمج٨ٍ ټصن٧ٍ ثِض 
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ٍمجس إٗض نصجبؾ -لجمّج ٌشفًٍپ ثٖض٩ٽ  :شٱّري 

ًخ٢ ثټفٵجبٶ أٌ ثْضمًٍ ثټصٍ ـّوهس من لُضٻ شفٽٌپ  ىنج ش٩صمو ٨٘ض ٨مٽٌز 

ٍمجس ثټصٍ ثټدٌج ٌث٨جس أن ثٖض٩ٽ ٌثټ٭ٌٛ من شفٽٌپ ثټدٌجنجس، م٪ م نجس م٪ ثٖضؤرشثس 

ةٽز ثټصٍ شم ٠ٌـيج.  شم ثټفٍٙٻ ٨ٽٌيج ٌؼم٩ض شصفٍٻ إٗض أهټز ټٕضؼجخز ٨٘ض ثِْض

 ثټيوٯ من شفٽٌپ ثټدٌجنجس: -ِجهِج

-  ً ٍّ ٪ شٙ ٌثټّدذ ټ٥جىٌر مج، ټٽصمّٹن من ٌٜ ٌق ثټ٩ُضٴز خني ثْضظٌ  ٌشٍٜ رشؿ 

ٌثْـض  وثط. ټٓضمًٍ 

ّٚ ٤جىٌر  - پ إٗض ثِصنصجػ ًم ّ٘ ةٽز مفوهر. ثټصٍ ٌثٜفز ِْض ثټفٍٙٻ ٨٘ض إؼجخجس 

 م٩ٌنز. 

ٌثټ١ٌٳ ثٖضع٘ض  - ٌآظجًىج،  ًثِز أخ٩جهىج،  ٌه ٍثٴ٪  ًخ١يج خجټ ثټدفغ ٨ن ٤جىٌر مج، ظم 

 ټٽص٩جمپ م٩يج.

شفٽٌپ ثټدٌجنجس ىٍ شٽٺ ثټ٩مٽٌز ثټصٍ ًؽٌي من لُضټيج شؽيٌَ ثټدٌجنجس       

ٍٻ إٗض خجِصموثٿ  ٌىټٺ من أؼپ ثټٍ٘ ٍثء ثټًٌجٌٜز أٿ ثٖضن١ٵٌز  ٸجٰز ثټ١ٌٳ ِ

ٌمن ىنج ٩ٰمٽٌز شفٽٌپ ثټدٌنجس ىٍ  ًثس خنجء ٨ٽٌيج.  ٌث ٍمجس مٱٌور ًمٹن ثشمجى ثټٵ م٩ٽ

ٌٸصجخصً أٌ  ٨مٽٌز ىجمز ؼوثً ٌٍض ٸجٰز ثٖضؽجَضس، ٰأي شٵًٌٌ ًصٍؼذ ٨٘ض ثٔضنّجن أهثؤو 

ٌث ٌخز ًصٍؼذ ٨ٽًٌ ثټٵٌجٿ خيج أٌ ٴ ً ًصٍؼذ ٨ٽًٌ ثشمجىو أٌ أي يشء آلٌ ٰئنً أًز شؽ

ًفصجػ إٗض ٨مٽٌز شفٽٌپ ثټدٌجنجس ثټصٍ شم ؼم٩يج، أمج ثٖضؽجَضس ثټصٍ شّصموٿ ٌٰيج ىيو 

ٍٿ خيج أؼيَر  ٙجءثس ثټصٍ شٵ ً مص٩وهر، منيج مؽجٻ ثٔـض ثټ٩مٽٌز ثټيجمز ٰيٍ أًٝج

ٌټز أٌ ثٖضؽجَضس ثټ٩ٽمٌز ثټ١دٌز أٌ ثټٱًٌَجبٌز أٌ ثټٹٌمٌجبٌز أٌ ثټينوٌِز أٌ ثټفًٌٍز  ثټو

ًر  ٌثټصؽج ًث٨ز  ٌثټَ جٰز إٗض ثِصموثٿ ىيو ثټ٩مٽٌز ٍض مؽجَضس ٸجټٙنج٨ز  خجٜٔض

ًخمج  ً ٍض ثټٌّجِز ٌٍض مؽجَضس ثټمومز ثٔضنّجنٌز ٌ ٌأًٝج ٌثَضٴصٙجه خٕٹپ ٨جٿ 

٬ٌري ىټٺ من ثٖضؽجَضس ثٖضمصٽٱز، ٰٹپ ىيو ثٖضؽجَضس  ً ٍض ثٖضؽجَضس ثټٱنٌز  شّصموٿ أًٝج

ٌمّصٍَ ممٹنني. ىٍ مؽجَضس شّصم ٪ موَ  ٍمجس ٨٘ض أٌِ  وٿ ٨مٽٌز شفٽٌپ ثٖض٩ٽ

٨ٌٍز ثټدٌنجس ثټصٍ ًصٍؼذ أن ًصم  شدوأ ٨مٽٌز شفٽٌپ ثټدٌنجس خصفوًو ن

٨ٌ٘ض ٠د٩ٌز ثټٕمٚ ثټيي ٌِّصٱٌو من  ٌىيث ٩ًصمو ٨٘ض ٠د٩ٌز ثٖضؽجٻ  ؼم٩يج 

ٌجنجس ىيو ثټدٌنجس ثټصٍ ًصم ؼم٩يج، ظم خ٩و ىټٺ شدوأ ٨مٽٌز ؼم٪ ثټدٌجنجس ٌؼم٪ ثټد

َضً أن  ٌثټؽيو، ـٌغ ًصٍؼذ أ ٍٴض  ټٌّض خجټ٩مٽٌز ثټّيٽز، خپ ىٍ ٨مٽٌز ش١ٽذ ثټ
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ٌخ٩و ؼم٩يج ًند٭ٍ  ٌمن ظم  ًصم شفوًو ثٖضٙجهً ثټصٍ ِصؽم٪ ثټدٌجنجس منيج، 

ٍٿ  ٌشٌديج نٵ ٌخ٩و ش ٌثء ثټصفٽٌُضس ثټُضٍمز ٨ٽٌيج.  ٌثءشيج ٌإؼ ٌشٌديج خ١ًٌٵز ًّيپ ٴ ش

ٌثټُضٍم ٌثء ثټ٩ٽمٌجس ثټرضًًٌز  ٍمجس خئؼ ٌثټصٍ ِصفٍٻ ىيو ثټدٌجنجس إٗض م٩ٽ ز 

ٌىيث مج ٩ًٌٯ خم٩جټؽز ثټدٌجنجس،  ًثس خنجء ٨ٽٌيج  ٌث نّص١ٌ٪ من لُضټيج أن نصمي ٴ

ٍٿ خصٵٽٌپ  ٌش٩وًپ ٨٘ض ىيو ثټدٌجنجس خفٌغ نٵ ٍٿ خ٩مپ شفّني  ٌخ٩و ىټٺ نٵ ظم 

ٍٿ خ٩مپ ثټصفٽٌُضس ٨٘ض ىيو ثټدٌجنجس ثټصٍ شمض  نّدز ثټم١أ إن ٌؼوس خ٩و ىټٺ نٵ

جبپ م ٌىيو ثټصفٽٌُضس شصٝمن ثِصموثٿ ثټٍِ ٌشنٵٌصيج من ثْضل١جء،  ٩جټؽصيج 

ٍمجس ثټصٍ شم  ٍٿ خ٩ٌٛ ىيو ثٖض٩ٽ ٌألريثً نٵ ٌثٖضص٩وهر.  ٙجبٌز ثټًٌجٌٜز ثٖضمصٽٱز  ثٔـض

 ثِصٵجؤىج خ١ٌٳ ثټ٩ٌٛ ثٖضمصٽٱز. 

ٍټٍؼٌج ٌلج٘ز ثټفجٍِح ٰٵو ِيٽض ٨مٽٌز م٩جټؽز ثټدٌجنجس،  أمج ثټصٹن

ٌٴٽٌپ ٰم٩جټؽز ثټدٌجنجس أ جٰز إٗض أنً ِٽْ  مٌ رسً٪ ؼوثً خجِصموثٿ ثټفجٍِح خجٜٔض

ٌخنّدز ٸدرير من ثْضل١جء ٍض ٨مٽٌز شفٽٌپ ثټدٌجنجس،  ثْضل١جء، ٰجټفجٍِح ًٵٽپ 

ٌثټصٍ ٴو شٹٍن مصمٙٙز ٍض  ٌىنجٷ ثټ٩وًو من ثټربمؽٌجس ثٖضّص٩مٽز ٍض ىيو ثْضمٌ 

ٌٴجس ٸپ ـّذ ثٖضؽجٻ ثټيي ِصّص٩مپ ًٌٰ ٌثْض ٌجن   (5).خ٩ٞ ثْـض

ٍمجس ثٖضصفٙپ ٨ٽٌيج ٬ري ىثس ٰجبور إى ټم ًصم شفٽٌٽيج شفٽٌُضً  ش٥پ ثٖض٩ٽ

ٌشٱّريىج شٱّريثً ٨ٽمٌجً ًيوٯ ٍض ثټنيجًز إٗض شفٵٌٶ أـو أىم أىوثٯ ٨مٽٌز  من١ٵٌجً 

ٍؿ أىمٌز ش٤ٌٍٲ  ٌىنج ٥ًيٌ خٍٜ ٌىٍ ثټصفوًو ثټوٴٌٶ ټٽمٕٹٽز.  ثټصٕمٌٚ أَض 

ٍ، ٰٵوًر ثټدجـغ ثَضؼصمج٨ٍ ٨٘ض ٰيم ثټن٥ًٌجس ثٖضمصٽٱز ثٖضٱسر ټٽّٽٍٷ ثٔضنّجن

ٍمجس  ٌثټصفٽٌپ، ٰجٖض٩ٽ ً أظنجء ٨مٽٌز ثټصٱّري  ٌثِص٩ٌجخيج ِصّج٨وو ٸعريث ثټن٥ًٌجس 

ً إى ټم ًٹن ىنجٷ إ٠جً ن٥ٌي ًٍؼً ثټدجـغ  ثټمجٿ ثٖضصفٙپ ٨ٽٌيج َض ش٩نٍ ٌٔةج

 ثَضؼصمج٨ٍ ًٌّج٨وو ٍض ٨مٽٌز ثټصٱّري. 

خٵوًر ٨٘ض ثټٱيم ثټّٽٌم  ٰئن ٨٘ض ثټدجـغ ثَضؼصمج٨ٍ أن ًصمص٪ ؛ټيث

ٌأن شٹٍن ټوًً ٴوًر مينٌز ٨٘ض ش٤ٌٍٱيج ثټص٤ٌٍٲ ثٖضنجِذ.  ټٽن٥ًٌجس ثٖضمصٽٱز، 

ٌثټٵوًر ٨٘ض شفٽٌپ  ً ٍض ٨مٽٌز ثټصفٽٌپ،  ٌثټٵوًر ٨٘ض ثټصٱٹري ثٖضن١ٵٍ شّج٨و ٸعريث

ٍمجس ش٩ُو ميجًر ًؽذ أن ًصمص٪ خيج ثټدجـغ ثَضؼصمج٨ٍ ْضنيج  ٌإ٨جهر شٌٸٌذ ثٖض٩ٽ

ٍٻ ټٽٱيم ثټّٽٌم ټٽمٕٹٽز ثټصٍ ًص٩جمپ م٩يج. ٸيټٺ ثټٵوًر ٨٘ض ِصمٹنً م ن ثټٍ٘

ثِصنصجػ ثټنصجبؾ من لُضٻ ٨مٽٌز ثټصٱّري ِصّج٨و ٍض شٙنٌٲ ثٖضٕٹٽز ٜمن ٰةز 

 . مفوهر



466 

ٍمجس  ٌشٌذ ثٖض٩ٽ ٌش ٌشٱّريىج شفوًو  ٍمجس  ٌشصٝمن ميجًر شفٽٌپ ثٖض٩ٽ

ٍثس مفوهر ـّذ أىمٌصيج ٍض ـوٌط ثٖضٕٹٽز، أٌ ٍض شٱّريىج، ًٌصم ىټٺ  ٌٰٶ ل١

ٍثس ثټصجټٌز:   شصمعپ ٍض ثټم١

 . ثټرتشٌذ: أ 

ًشدج٠يج خجٖضٕٹٽز من ـٌغ ثْضىمٌز  ٍمجس شد٩جً َض ٌشذ ثٖض٩ٽ ٩ٰ٘ض ثټدجـغ أن ً

 .ٌٰٝ٪ ثْضٸعٌ أىمٌز ظم ًٽًٌ ثْضٴپ أىمٌز

ًخ١يج ح  ٍمجس ٌ  : . شٱّري ثټ٩ُضٴجس خني ثٖض٩ٽ

ٍمجس ًؽذ ٌثٖض٩ٽ ٌخ٢ خني ثټ٩ُضٴجس  صى ًصّنى ټً ثټ أن ًٹٍن ىنجٷ إ٠جً  ـٌ

ٌمن ظم شفوًو  ٍثمپ ثٖضمصٽٱز  ن٥ٌي ًٍؼيً ًٌّج٨وو ٨٘ض شٱّري ثټ٩ُضٴجس خني ثټ٩

 .أظٌىج ٍض ـوٌط ثٖضٕٹٽز

 . شفوًو ثٖضٕٹٽز: ػ 

ٌشٱّريىج ٨ٽًٌ أن ًمصٽٺ   ٍمجشً،  ٍٿ ثټدجـغ أٌ ثټ١جټذ خرتشٌذ م٩ٽ خ٩و أن ًٵ

صٱجهر من ىټٺ ٍض شفوًو ثٖضٕٹٽز، ًٌص١ٽذ ىټٺ أن ًٹٍن ټوَ ثْضلٙجبٍ  ثټٵوًر ٨٘ض ثَِض

ٍٻ  ٌشٙنٌٱيج ـصى ًصمٹن من ثټٍ٘ ًثًز خ١د٩ٌز مٕٹُضس ثټ٩مُضء  ٌه ثَضؼصمج٨ٍ م٩ٌٰز 

 .ټصفوًو هٴٌٶ ټٽمٕٹٽز

پ ټً، ًٌمٹن  ٨ٌ٘ض ثټدجـغ  ٌثټصٱّري ثټيي شٍ٘ ثَضؼصمج٨ٍ أن ًصأٸو من ٘وٳ ثټصفٽٌپ 

ٍٻ ټيټٺ من لُضٻ ثټنصٌؽز ثټصٍ ثِص١ج٧ أن ًّصمٽٙيج، ٰٹٽ مج ٸجنض ش٩ٹْ ټً ثټٍ٘

ٍثٴ٪ ُٰضخو أن  ٍثٴ٪ ٰئنيج ِصٹٍن ٘فٌفز. خٌنمج إىث ٸجنض َض شصّٶ م٪ م١٩ٌجس ثټ ثټ

ٍمجس  ٌثِصمُٗض ثټنصجبؾ من ثٖض٩ٽ ٌشٱّري  ىنجٷ إٔٹجټٌز مص٩ٽٵز خ٩مٽٌز شفٽٌپ 

 .ثٖضصفٙپ ٨ٽٌيج

ٍمجس ٸص٤ٌٍٲ  ٌش٤ٌٍٲ ثټدجـغ  ٨ٌٍز أظنجء ٨مٽٌز ؼم٪ ثٖض٩ٽ ٌثس ثٖضٍٜ ثَضؼصمج٨ٍ ټٓضه

ًثِجس ش١دٌٵٌز ـٍٻ نٱْ ثٖضٕٹٽز ثٖضٵجًٌ ٌشد١ز خجٖضٕٹٽز خو ٍمجس ثٖض ًنز ثٖض٩ٽ ٌمٵج  ْ

ٌشصّم خجټوٴز ٍمجس ٘فٌفز  ٍٻ ٖض٩ٽ ٨ٌٍز. ًمٹنً من ثټٍ٘  ٌثٖضٍٜ

 جشمز:ــل

ٌمنجٴٕصيج شفصجػ  من ٸپ مج شٵوٿ ًمٹننج ثټٵٍٻ أن ٨مٽٌز شفٽٌپ ثټدٌجنجس 

ٌث٩ِني، ـصى ًصّنى ټ ٌث٠ُض٧  ٍٴٍٯ ٨٘ض ـٵٌٵز من ثټدجـغ أٌ ثټ١جټذ إٗض ٰٹٌ  ً ثټ

ٍثس ٨ٽمٌز ِٽٌمز من ٔأنيج أن شفٵٶ ثْضىوثٯ  ٌىټٺ خجشدج٧ ل١ مج ًًٌو إنؽجٍو، 

ٌأن َض ًٌٸن إٗض ثټّٽدٌز  ٌثټصفٽٌپ،  ثټصٍ ًصٍلجىج ثټدجـغ من لُضٻ ٨مٽٌز ثټدفغ 

 ٌثَضشٹجټٌز.
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 البحث والــباحث

 كراءة في أفكار زينا أوليري 

 علــي حــرودي . أ

 قسـم علــم االجتمـــاع

 2سطوف دباغني–جامعة حممد دني 

 :مٵومز

ٌټٌز ش٩و ثْضلُضٳ ٨نرصث أِجٌِج ٍض مّجً ثټ            ٌىټٺ نجخ٪ من ثٖضّؤ دفغ، 

ٌثټوٴز َض ًٹجه  َثىز  ٌٰٶ رشٌٟ من ثټن ٌنٵٽيج  ثٖضص٩ج٤مز ټٽدجـعني ٍض إنصجػ ثٖض٩ٌٰز، 

 ًٌٴى ثټٌيج أهنى ٔديز..

جٟ ثټ٩ٽمٌز            َث ىجمج ٍض ثْضٌِ ٧ٍ ألُضٴٌجس ثټدفغ ألي ًفصپ ـٌ ٌم٪ أن مٍٜ

ٍثس ثْضلرير؛ ٰئن ىټٺ َض ًمن٪ من ثټصيٸري خ أنً ٨٘ض ٴوً م٩صرب من لُضٻ ثټّن

ٌثْضلُضٴٌز، ممج ًًَو من  ٍنٌز  ٌٸيث ثٖضّجبپ ثټٵجن ٌثٖضنيؽٌز  ٍټٍؼٌز  ثټٌىجنجس ثَضخّصم

ٌأىمٌز إًُضبيج ثټ٩نجًز ثټُضٍمز من ٴدپ ؼّم ثټدفغ خٹپ  ـّجٌِز ىيو ثټٵٌٝز 

ٍنجشً.  مٹ

ٌټٍن ألُضٴٌج ٨         ٘ض ٸمج شند٪ ـّجٌِز ثٖض١ٽذ ثٖضٕجً إټًٌ من ٸٍن ثټدجـعني مّؤ

ٌثـپ ثټصٍ شمٌ خيج ىيو ثټّريًٌر خمج ٩ًنٍ  مجن ُِضمز ؼمٌ٪ ثٖض إخوث٧ ثٖض٩ٌٰز، ٌٜ

ٍٿ خني ثټدجـغ  ٍثؼذ أن شٵ ٨ٌٍز، ٌرصثمز لج٘ز ٍض ثټ٩ُضٴز ثټ ٌمٍٜ َثىز  ىټٺ ن

 ثٖضدفٍط أٌ ثٖضّصؽٍح.

ٌټٌز شٵصًض إىن؛ من ثټدجـعني رضًٌر ثټصٵٌو خؽمٽز من             ىيو ثٖضّؤ

َثمجس، ثټصٍ م ٌثټصفٵٶ ټوًيم ثَضټص ٌثس ثټدفغ،  ن ٔأنيج أن شٌٰ٪ من مّصٍَ أه

ٌشؽ٩ٽيج خمنأَ ٨ن  َثىز،  ٌثټن ٍث٨و ثټُّضمز  ٌثبيج خٵ ًثِجس ثٖضم٢١ ٔضؼ ٌشف٢ٌ ثټو

ٌثٯ أٌ ثنََضٳ ٴو ًٵ٪ خيج ٍض هثبٌر ثټصًٌَٲ أٌ ثټ٭ٖ، ثْضمٌ ثټيي ًؤهي َض  أي ثنف

ٌټٌجس ثْضلُض  ٌ٪ ثَضىصمجٿ خمج ١ًٽٶ ٨ٽًٌ ثٖضّؤ ٌشّجىم ٍض شٌٴٌز مفجټز إٗض شٍِ ٴٌز 

 ممجًِصيج.
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َض ٍث٨و:  -أ ٌٴــ َثمـجس   ثټص

ٍثنذ           َثمجس، مج ټً ٘ٽز خجټؽ ميمز ثټدفغ شص١ٽذ ٌٰمج شص١ٽدً من ثَضټص

ًثِصً ٍض  ٍه ٩ًٝيج ثټدجـغ ٨٘ض نٱًّ ٖضدجرشر ه ٌىٍ ٸپ ٴٌ ثټٕمٌٙز ثٖض٩نًٍز، 

ٌټٹنيج َض ش٩نٍ ن٧ٍ من ثټٌٴجخز ٌثټرصثمز،  ٍثٜ٪  ثټيثشٌز، ٨٘ض ث٨صدجً  ٌِجٳ من ثټص

ٌشد٢  ٌىٍ ش ٍثًو ثټ٩ٽمٍ،  صةنجُ خيج ٍض مٕ أن ثټصوًح ٨ٽٌيج ًمٹن ثټدجـغ من ثَِض

ًثس ظٵجٌٰز مؽصم٩ٌز ًصٍؼذ ثَضنصدجو إټٌيج مّدٵج، ـصى ًصم ثټٱٙپ  مدوبٌج خج٨صدج

ٌثټٝد٢  ٍثنذ منيؽٌز ٨ٽمٌز شّصٍؼذ ثټوٴز  ٌخني ٘ٽذ ثټدفغ، ظم ىنجٷ ؼ خٌنيج 

ٌثٖضفجِدز  َثهر ٌثټصوخري  ص ٍثس ثټدفغ، ټٌٙپ ثټدجـغ إٗض ثَِض ٍر من ل١ ٍض ٸپ ل١

ٍخصني . ٌثټمربر ثٖض١ٽ ٌخز   من ثټصؽ

 

ٌثټدجـغ: -ظجنٌج ٌټريَ ـٍٻ ثلُضٴٌجس ثټدفغ  ٌثءر ٍض أٰٹجً ًٍنج أ  ٴ

َثمجس ٨٘ض ِدٌپ ثټصٍؼًٌ              جًر إٗض خ٩ٞ ىيو ثَضټص ًٌمٹن ٍض ىيث ثټٙوه ثٔٔض

ٌم ٌټٌز ثْضلُضٴٌز ٌثټنٵجٓ مٙوًىج شؽجًح أ٨ٌٳ،  مجًِز أ٠ٍٻ، ٍض مؽجٻ ثٖضّؤ

ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز نّصمٽٙيج  جبپ شفٵٌٵيج ٍض مٌوثن ثټدفغ، لج٘ز منً ٍض ثټ٩ٽ ٌٌِ

ٌټريي  :(1)خئًؽجٍ من ٸصجح ًٍنج أ

 : ثَض٨رتثٯ خجټيثشٌز  ٌ ثټصميل ٨نيج -1

ًفصجػ ثَض٨رتثٯ خجټفٵجبٶ ث٨صدجً ٸٌٲ ًمٹن ټييو ثټفٵجبٶ أن شؤظٌ ٨٘ض             

ز، ظم ثټ٩ٍّ   ٌمٱجٌٜ ٌخجټصجيل ٌؼذ ثَضشؽجو نفٍ إهثًر  ٌمّجً ثټدفغ،  ثټدجـغ 

جټز ٨٘ض ٨مٽٌز ثنصجػ ثٖض٩ٌٰز، ٌٍض مٵجخپ  ٌثْ٘ض َثىز  ٍثٍن ثټدفغ ٴٙو ثٜٱجء ثټن ټص

ٍث٨و  ٌثٴ٪ ثټدفغ ټٌّض خجټ٩مپ ثټد٢ٌّ، إى أنً َض ًٍؼو ىنجٷ ٴ ىټٺ ٰئن إهثًر شأظري 

٩ٌجس.  ؼجىَر ًمٹنيج أن ش٭١ٍ ٸپ ثټٍٜ

ٍثمپ ثټيثشٌز أظنجء ثټدفغ            ز ثټ٩ ٌم٪ ىټٺ ٴو شٌه خ٩ٞ ثټصٵنٌجس ٖضٱجٌٜ

ٌټز، منيج ثټفٌٗ ٨٘ض ثِصٹٕجٯ ن٢ٕ ټص١ٽ٩جس  ٌثٖضًض ٍض ثنؽجٍ خفٍط مّؤ

ٌثټٵدٍٻ  ٌثٖضدفٍط  ٌثٖضؽصم٪، ممج ًؤهي إٗض ـٍٙٻ شٱجىم  خني ثټدجـغ  ٌثه  ثْضٰ

ٹجٿ ثٖضّدٵز إى أ ننج ن٩ٌٖ ٍض مؽصم٪ ؼٌس ًٌٰ ثٖضصدجهٻ خٌنيمج، ثټصميل ٨ن ثْـض

ٹجٿ  ٌخجټصجيل من ثٖضيم ٨وٿ ثٖضّج٨ًز إٗض ث٠ُضٳ ثْـض ثټ٩جهر ٨٘ض ثټفٹم ٨٘ض مج َض نٱيمً 

                                                           
( 1 )

 Zina O’leary : The Essential guide to douing research, Sage publications, 

London 2004, p 
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ٌثٴدصيج .. ٌم ٍثىٌ  ٌثټ٥ ٩ٌجس  ٌثټٍٜ وثط   ٌشوٴٌٶ شٱّريثشنج ټٓـض

ٌشوٴٌٵيج:  -2 ٍمجس   ثټصأٸو من ٘وٴٌز ثٖض٩ٽ
ٌثٖضدفٍط ٨٘ض ثټعٵز           رتثٿ ثٖضصدجهٻ ټيټٺ ٰئن  ًندنٍ ثټ٩مپ خني ثټدجـغ  ٌثَـض

ٌشٵوًٌو ْضي مدفٍط، ٖضج ًمٹن أن ًٵومً ٖضّجً ثټدفغ ًؽ٩ٽً  ث٨رتثٯ ثټدجـغ 

ٍمجس ًصٍؼذ ثْضمٌ  ٌخجټنّدز ټٽم٩ٽ ٌثَض٠مةنجن  ٌثـز  ٩ً ٍض ٸنٲ ثټ ًفٌٗ ٨٘ض ٌٜ

ٌٸيټٺ خٕأن ثٖضدفٍط ٩ٰٽًٌ هثبمج ِؤثټً ٨ن  ٌشن٩ًًٍ،  ثټصأٸو من أ٘جټز أي مٙوً 

٧ٍ.هٴز ثټدٌجنجس ثٖض ٌثټصفٵٶ من موَ ثِص٩ٌجخً ٖضجىٌز ثٖضٍٜ  ٵومز، 

ٌټٌز ثټدجـغ ثَضنصدجو إٗض مّأټز ش٩مٌم ثټنصجبؾ           إٜجٰز إٗض ىيث ٰئنً من مّؤ

ٍٴ٧ٍ ٍض ثټ٭ٖ ٨٘ض ثټدجـعني أن  ثټصٍ ٴو شٹٍن لج٠ةز أٌ مٝٽٽز، ٰٵٙو ثشٵجء ثټ

ٍث منٱصفني ٌلج٩ٜني ټٽمفجِدز. ٍن  ًٹ

صٱج٣  ٌخجټٱ٩پ ٰئن ىنجٷ           ٍثنني ثْضلُضٴٌجس شّمق ټٽدجـعني ثَـض من ٴ

ٍمجشيم ثټمجٿ، ٖضور شرتثٌؿ خني  ٍثس، ٸمج ٨٘ض ثټدجـغ أن ًٵدپ  7ٌ  5خم٩ٽ ِن

ٍٴ٧ٍ ٍض أ٨مجٻ ٬ٖ  ٌثټصٍؼٌيجس لُضٻ مّجً ثټدفغ، ټفمجًز نٱًّ من ثټ ثټنٙجبق 

ٌثټفيً من ٰربٸز ثټدٌجنجس أٌ شًٌٌَ ثټنصجبؾ، رسٴ ٌثه خفعً،  ز أٌ نٵٚ شمعٌپ أٰ

ٽٌني، خجٖضٵجخپ ٰئن ىنجٷ  ٌثس من مٵجَضس أٌ ٸصذ هٌن ثټصأٸو من ثٖضؤټٱني ثْ٘ض ٰٵ

 ٠ٌٴج ټٽصٱ١ن ټيټٺ ٴو ًٽؽأ ثټٌيج ثٖضفٹمٍن .

  ثټ٩مپ ٍض ث٠جً ثټٵجنٍن : -3

ٌث             ٍثنني ثٖضؽصم٪ ش٩ٽٍ ٨٘ض ٨جټم ثټدفغ. ٰئىث ٸجن ىنجٷ أم ًؽذ ثټصأٸٌو خأن ٴ

ٍٿ ثټ ٍنٌج خجټنّدز ټ٩م ؽميًٍ، ٰئنً ٸيټٺ خجټنّدز ټٽدجـغ أٌ ثٖضدفٍط، ٰٹپ ٬ري ٴجن

ٌثټدجـعني أًٝج أمجٿ ثؼدجًًز  ٍثنني ثټّجًًز ثٖضٕرتٸز  ثْضخفجط ًؽذ أن شفصٹم ټٽٵ

ٍنٍ.  ثټصميل ٨ن أي نٕجٟ ٬ري ٴجن

 ش١ًٌٍ ثټمربر ثٖضُضبمز:  -4

ٌټني ٨٘ض رضًٌر م٩ٌٰز ٤ٌٌٯ ٠ٌد٩ٌز              ٌثټ١ٽدز ثټدجـعني مّؤ ثټدجـعٍن 

ٍٴ٩جشيم، خف ٌش ٍث٩ٌٜيم  ٍث ٨٘ض م ٍىم ٴدپ مدجرششيج، ٰينجٷ رضًٌر ْضن ًص٩ٌٰ ع

٬ٌريىج شمٹنيم من أن ًٹٍن  ٌش٩ٽم ثِص٩مجٻ ثٖضنجىؾ ثٖضنجِدز، ىيو ثټ٩نجرص 

ٌثټصمٹن منيج. ًشيج  ٌخز ټٵٌجهر ثټدفٍط ٌإهث  خمٵوًٌىم ثٸصّجح ثټصؽ

ٍمجس ثٖضٵومز : -5 ٌثٖض٩ٽ ٌټٌز ثٖضدفٍط   مّؤ
ٌثٖض٩نًٍز مّأټز ثـرتثٿ              ٌثمصً ثټدونٌز  ٌٸ ًثـصً  ٌثټفٌٗ ٨٘ض  ثٖضدفٍط 

ٌثټؽمج٨جس ثټعٵجٌٰز  ٌثه  مٌٸًَز ٍض ألُضٴٌجس ثټدفغ، من ـٌغ ثـرتثٿ ـٵٍٳ ثْضٰ
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ٌثټصأٸو من ٨وٿ إټفجٳ أي رضً خجٖضٕجًٸني ٍض ثټدفغ.  ٌثټدفغ ٨ن ٤ٌٌٯ مصٹجٰةز 

 ٌ ٍثٰٵز ٨٘ض ثټدٌجنجس،  ش٩نٍ أىمٌز إخُض٫ ٌمن نجـٌز ألٌَ، ىنجټٺ مج ًّمى خجٖض

ٍث خأنيم  ًثٍٜن ٨نيج، إىث ٰيم ٍمجس  ٍث م٩ٽ ٍخني ٨٘ض ٠د٩ٌز ثټدفغ ـصى ًٵوم ثٖضّصؽ

ٍثٌٜ٪ ثٖضٵرتـز،  ٌثٖض ٨ٌٍز ثټنٕجٟ  ٌن ٍٴض  َثٿ خجټ مٕجًٸني ٍض مرش٧ٌ ثټدفغ، ظم ثَضټص

ٌىٍ مج ًٵصًض  ٌثټ٩ج٠ٱٌز ثټصٍ ٴو شؤظٌ ٨٘ض ثټدفغ،  ٌثَضنصدجو إٗض ٸپ ثٖضمج٠ٌ ثټدونٌز 

ٌث٨ني أن ًٹٍن  ٨ٌني،  ًثهر، ٬ري ممو ٍظٍن، أٸٱجء مّصٵٽني، مٕجًٸني ٨ن إ ثٖضدف

ٍث٘ٽز خ٩ٌوث ٨ن أي ٴم٪ ...  خفٵيم ٍض ٨وٿ ثٖض

َثمجس ألُضٳ ثټدفغٌىيث ًؤهي إٗض ثټصيٸري خجټص           ٌىٍ ٜمجن  َثٿ آلٌ من ثټص

ٍمجس ٌٸيث شأمٌنيجرسًز ثٖض٩ٽ مجًز من ًٵوميج  ٍٻ إټٌيج  ، ـٌ ٌثټرصثمز ٍض ثټٍ٘

ٌٰٶ أِجټٌذ  RAWز ثټمجٿ لج٘ ٌنرشىج  ص٩مجټيج  ٌثټفٍٙٻ ٨٘ض إىن َِض منيج، 

ٌٰز.               م٩ٌ

 

 لجشمز

ٌٸٌٲ ًمٹن          ش٥يٌ ٴٌٝز ألُضٳ ثټدجـغ ٸٌٲ ًٱجٌٛ ىيث ثْضلري ىثشٌصً 

ٌخجټصجيل ٰ ٨ٌ٘ض مّجًو  ٍٴ٩ً أن ًؤظٌ ٨٘ض ثټدفغ  هثًر ثْضخفجط ىٍ إن ثټص٩ٽم ٨٘ض ئٖض

ٌأ٘جټصيج.، مجِٽٍٷ ًٵصًض من ؼمٽز   ٸمج ًٵصًض ثټصأٸو من ُِضمصيج 

ٌثٖضدفٍط من            ٌثو ثټدجـعٍن ٴو ًؤظٌ ٨٘ض ٠د٩ٌز ثټصٱج٨پ خني ثټدجـغ  ٰمج ً

ٌٰني  ٌؼيز ن٥ٌ أن ىيث ثټصٱج٨پ ًصمٌَ ٬جټدج خن٧ٍ من ثټُض ٍثٍن ٍض ثټّٽ١ز خني ثټ١ ش

ز ٍ ثْضلٌَ ٨٘ض ٸمج ًمٹن ټٽن٥ٌر ټٽ٩جټم أن شؤظٌ ى، خمج ًص١ٽذ ٔٹُض من ثٖضٱجٌٜ

ٍٴ٧ٍ ٍض ٌمنً شٍلٍ ثټ ٌ مّجً ثټدفغ  ٍثِ٪  ٌثٖض٩ٌجًًز.  ثټص٩مٌم ثټ ٌثؼٌز  ه  ثٍَض

َثىز ٍض ٨مٽٌز ثنصجػ ثٖض٩ٌٰز شص١ٽذ من ثټدجـعني ئِجُ ٨ٌٰ٘ض ىيث ثْض           ن ثټن

ٌٰيميج ٍثس ثټدفغ، ثَض٨رتثٯ خيثشٌصيم  ٌٰٶ ثټٵجنٍن، ثټصوٴٌٶ ٍض ٸپ ل١ ، ثټص٩جمپ 

ثټص٩ج٠ٍ خ١ًٌٵز ٨جهټز ٌ مصّجًٌز من ، ٿ ثٖض٩صٵوثس ثټعٵجٌٰزثـرتث، ش١ًٌٍ لربثشيم

ٍمجس من ثٖضٕجًٸني ٌشؽنذ ٨وٿ ثټفجٳ أي رضً خيم لُضٻ  ،أؼپ ثټفٍٙٻ ٨٘ض ثٖض٩ٽ

مجًز رسًصيم.  مّجً ثټدفغ ـٌ
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ٍٿ          ٢ ثټ٩ٽمٍ ىٍ ثټٌ ٬ٌريىج ممج ًصٍؼذ ثټصٵٌو خً ٍض ثټٍِ َثمجس  ، ىيو ثَضټص

ٍٿمفپ نٵجٓ ٨ًٌٞ خني ثٖضمصٙني ٌثټٵجبمني ٨٘ض ثْضخفجط ٍض ممصٽٲ ثټ٩ٽ ن٥ٌ ټخج ، 

ٌهٴصيج ٌنجس ثْضلُضٴٌز إثْضمٌ ثټيي أهَ  ،ټفّجٌِصيج  ٗض ثٴرتثؿ ٨وه من ثٖضو

ٍٸٌز ټٝد١يجٌ  ٌ  أَّض إ ،ثټّٽ ٌ نيج شدٵى ًىٌنز خجټصٹًٍن ثټؽٌو  ٌٸيث  ًثټصوًح ثٖضصٹ

ٌثټنًًَ. ّجشٍ ثټٹٲء   خجَض٠جً ثٖضِؤ
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للتىثيم والتهميشاللىاعد املنهجيت   

 ريم مشتةـــم

 دكتوراه، علم االجتامع التنظوم والعمل. ةصالب

 02سطوف -جامعة حممد دني دباغني 

 :مٽمٚ

ٍث٨و ثٖضنيؽٌز           نيوٯ من لُضٻ ىيو ثټًٍٴز ثټدفعٌز إٗض ثټص٩ٌٯ ٨٘ض ثټٵ

ٍمجس ثټصٍ  ٌثٖضٙجهً ثټصٍ ًصفٙپ منيج ثټ١جټذ ٨٘ض ثٖض٩ٽ ٌثؼ٪  ټٽص٩جمپ م٪ ثٖض

ٌٸيث ش ٌشفوًو رش٠ًٌ،   ًٌ٨ٍ جًر إٗض ثَضٴصدجُ خن ّج٨وو ٍض خنجء ميٸٌر ثټصمٌػ، خجٔٔض

ٌنٙپ  ثټصيمٌٖ أٌ ٸمج ١ًٙٽق ٨ٽًٌ خ٩ٞ ثټ٩ٽمجء )ثټفجٌٔز( ٸ٩نجرص شميٌوًز، 

ٌثؼ٪،  ٌثٌٰز ثټمج٘ز خجٖض ٬ٍ ٍمجس ثټددٽٌ ٍظٌٶ أٌ ٸصجخز ثٖض٩ٽ خ٩وىج إٗض أِٽٍح ثټص

ج٠ز خصيمٌٖ ثټٹصذ، ثٖضؽُضس، ٍثبق،  ِنفجٌٻ ثٔـض ٌثټٽ ٍثنني  ثټٌِجبپ ثټؽجم٩ٌز، ثټٵ

.٧ٍ ٽز ـٍٻ ثٖضٍٜ ٌألريث لجشمز أٌ ـٍ٘ ٌنٌز،  ٌثؼ٪ ثٔضټٹرت  ثٖض

 مٵومز: 

ٌث٫ خپ            ًثِز ٨ٽمٌز منيؽٌز ٴجبمز ٨٘ض أِْ ٴًٍز َض ًصأشى من ٰ إن ثټٵٌجٿ خو

ىٍ ؼيو ٠جټذ مٍؼً من ٴدپ ثٖضرشٯ، إٜجٰز إٗض ثټ٩ٍن ثټيي ًصٽٵجو من ثټٹصذ 

ٍمجس ثٖضو٨مز ټدفعً.ٌثٖضٙج ٌٍٰ ټً ثٖض٩ٽ ٌٰٶ  هً ثٖضمصٽٱز ثټصٍ ش ْضن ثٖضيٸٌر شّري 

ٍر  ٍٿ خيج ثټ١جټذ ټٽوَضټز ٨٘ض موَ ٴ ٍثس م٩ٌنز ًٵ شّٽّپ منيؽٍ ٩ًٹْ أىمٌز ل١

ٌشً  جټز َض شصفٵٶ إَض إىث ثِص١ج٧ ثټ١جټذ أن ٩١ًم ميٸ ٌأ٘جټز خفعً ٰئن ىيو ثْ٘ض

ٍو ٍض ثٖضٍٜ ٍثمٖ ټدجـعني ِدٵ ٌى  ٧ٍ.خجٴصدجِجس 

ٍث٨و منيؽٌز شؤ٠ٌ ټً،  ،ٌثَضٴصدجُ َض ًٹٍن ث٨صدج٠ٌج          ٌٴ خپ ىٍ مٌشد٢  خأِْ 

ٌثس، ٌإى  ٌثٖضيٸ ٦ ٬ٌجح ثَضٴصدجُ خجټ١ًٌٵز ثټٙفٌفز ٍض م٥٩م ثټدفٍط  إى نُـض

ٌشً، ٰييث َض ٩ًنٍ أنً شمٹن منً، إى  ٌٰٶ ثټ١جټذ ٍض شٝمني ثٴصدجِجس م٩ٌنز ٍض ميٸ

ٌظٌ ًشدجٟ  ٌشد٢ ث جًر ټٽمٌؼ٪ ثٖضٵصدْ منً،أن ثَضٴصدجُ م ٌثٔٔض إى  ٶ خٹٌٱٌز ثټوَضټز 

فجخيج، ـٱج٤ج ٨٘ض ثْضمجنز  نؽو أن ثَضٴصدجُ َض ًٹصمپ مج ټم شنّذ ثْض٨مجٻ ْ٘ض

ٌألُضٴٌجس ثټدفغ.  ثټ٩ٽمٌز 
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ٌثٖضٙجهً ٍض ثټدفغ          ٌثؼ٪   ؛ٌټٽص٩ٌٯ ٨٘ض ثټ١ًٌٵز ثٖضنيؽٌز ټٽص٩جمپ م٪ ثٖض

ٌټز ثٔض  ٌثؼ٪ ؼجءس ىيو ثټًٍٴز ثټدفعٌز مفج ٍظٌٶ ثٖضنيؽٍ ٖض ِيجٿ ٍض ثټص٩ٌٯ ٨٘ض ثټص

ًبٌٌّز: ًخ٪ ٨نجرص  ٌٰٶ أ ٍثمٖ ثټدفغ   ٌى

ٌثؼ٪ ٍض ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ. -1  ثٖض

 .ثَضٴصدجُ -2

 ثټصيمٌٖ. -3

4-  ٌ ٌثؼ٪  ٍظٌٶ ٍض ثٖض  ثمٖ.ٍ ثټيأِٽٍح ثټص

ٌثؼ٪ ٍض ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ -1  .ثٖض

ٌثٖضٙوً: -1-1  ش٩ًٌٲ ثٖضٌؼ٪ 

ٌثٖضٌؼ           ٪، نٕري إٗض أن ثٖضٙوً ٬ري ٴدپ أن نص٩ٌٯ ٨٘ض م٩نى ٸپ من ثٖضٙوً 

ٌث ٨٘ض  ثٖضٌؼ٪، ـٌغ ًٍؼو لٽ٢ ټوَ ثټ١ٽدز ًٹصدٍن ٴجبمز ثٖضٙجهً، م٪ أنيم ث٨صمو

ٌٴدپ أن نص١ٌٳ ټصٱجٌ٘پ  ٌىنجٷ من ٩ًصٵو أن ٸُضىمج ًؤهي نٱْ ثٖض٩نى،  ٌثؼ٪،  م

ٍظٌٶ ثٖضنيؽٍ َضخو ٨ٽٌنج ثټصمٌٌَ خٌنيمج:  ثټص

ٍمجس  ٌثٖض٩جًٯ ثټٙفٌفز من أؼپ "ٰجٖضٙوً ىٍ ثټٹصجح ثټيي شؽو ًٌٰ ثٖض٩ٽ

٧ٍ ثټيي شًٌو خفعً".  ثٖضٍٜ

جهًغ ثټندًٍز مٵومز ثخن   ٌآن ثټٹًٌم، ثْـض ٍمز ٸجټٵ يل ټٽم٩ٽ أي ًمعپ ثٖضند٪ ثْ٘ض

ٽٌز. ٨ٍجس ثْ٘ض  لٽوٌن، ثٖضٍِ

ٌثټصعدٌض من   ٍمجشٺ  ٌٸصجح ًّج٨وٷ ٨٘ض إٸمجٻ م٩ٽ أمج ثٖضٌؼ٪ ٰيٍ" مٙوً ظجنٍي 

ٍمجس ثټصٍ شفًٍيج  ٌثٖض٩ٽ  (1)شٵدپ ثټؽوٻ".خ٩ٞ ثټنٵجٟ 

ٌثؼ٪: -1-2 ٍظٌٶ ثٖض  رشٌٟ ش

ٌثؼ٪ ثټدفغ ٍض ثټٵجبمز ثټنيجبٌز ټٽميٸٌر ًوٻ ٴ٩١ج ٨٘ض  ٌىٸٌ م ٍظٌٶ  إىث ٸجن ش

ٌنّذ ثْض٨مجٻ إٗض أ٘فجخيج، ٰئن ىيث ثټيٸٌ إن ټم ًصٵٌو  ثْضمجنز ثټ٩مٽٌز ټٽ١جټذ 

ٌثټٕٹٽٌز ٌِمپ خييث ثٖضدوأ ًٌّري خجټ١جټذ منفى آلٌ  خد٩ٞ ثټرشٌٟ ثٖضنيؽٌز 

ٌر ًخم ٌثٖضيٸ ج ًوٻ ٨٘ض ثټسٴز ثټ٩ٽمٌز ممج ًرض خألُضٴٌجس ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٨جمز 

 لج٘ز، من ىيو ثټرشٌٟ نيٸٌ مج ًيل:

                                                           
 ، 9000، دمشق، 8، دار النمري، طمنهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانيةعبد اهلل العسكري: (1)

 .:0ص 
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٥ز ٸصجخز " - ٌخوٴز شجمز، م٪ مُـض ٌثؼ٩ز خٌجنجس ٸپ مٌؼ٪ ٸٽمز خٹٽمز  م

ٍټيج شمجمج هٌن ًٍجهر أٌ نٵٙجن.  ثټ٩نجًٌن ٸمج ىٍ ٍض أ٘

ٌثٖض  - فًًٌن، ِنز ثټنرش، ًٴم ثټصأٸو من ٘فز ٸصجخز أِمجء ثٖضؤټٱني 

 ثٖضؽٽو، ثټٙٱفجس...إټن.

ٌثؼ٪ ثٖضٕجً إټٌيج ٍض مصن ثټدفغ. - ٪ ؼمٌ٪ ثٖض  ثټصأٸو من ٌٜ

ٽٌز. - ٌثؼ٪ خٽ٭جشيج ثْ٘ض  ٸصجخز ٨نجًٌن ؼمٌ٪ ثٖض

 َض ًؽٍٍ نٵپ مٌؼ٪ من مٌؼ٪ آلٌ. -

ٌټٌز  - ٌثؼ٩ز ٸجٰز ثټدٌجنجس ټصٱجهي ثْضل١جء ثٖض١د٩ٌز ثټصٍ ش٩صرب مّؤ م

 (1)"ثټ١جټذ

ز ثټ ٌثٖضٙجهً ثٖض٩صمو ٨ٽٌيج أن ًصفٌَ لُ٘ض ٌثؼ٪  ٍظٌٶ ثٖض ٵٍٻ أن  ٨٘ض ثټ١جټذ ٨نو ش

ٍمز شمًٙ، ٸمج  ٍمجس ثټمج٘ز خجٖضٌؼ٪ هٌن أن ًنىس أي م٩ٽ ثټوٴز ٍض ٸصجخز ثٖض٩ٽ

ٌثؼ٪ ټم ٩ًصمو ٨ٽٌيج،  ٌشؽنذ ىٸٌ م ٌثؼ٪ ثٖض٩صمو ٨ٽٌيج  ٨ٽًٌ ثټصٵٌو خيٸٌ ٸجٰز ثٖض

 ٌ ٍظٵٍن م ٌىيث ٸمج نؽوو ټوَ خ٩ٞ ثټ١ٽدز ثټيًن ً ٌث ٨ٽٌيج ٍض ثټدفغ،  ثؼ٪ ټم ٩ًصمو

ٌثؼ٪ ثټدفغ أٌ ثٖضيٸٌر. ٍث٨و ثٖضنيؽٌز ٍض ىٸٌ م  ٩ًصرب رسٴز ٨ٽمٌز، أٌ شؽجٌٍ ٨٘ض ٴ

ٌثؼ٪ ٍض ثټٵجبمز ثټنيجبٌز:  -1-3  ٸصجخز ثٖض

ٌثؼ٪ ميٸٌشً أٌ خفعً ٍض  ٌث٨جشيج ٨نو ىٸٌ م ٍث٨و أِجٌِز ًؽذ ٨٘ض ثټ١جټذ م شٍؼو ٴ

ٌىٍ:  ثټٵجبمز ثټنيجبٌز 

ٌشذ ثٖضٙجه - م ثْضلري ټٽمؤټٲ.ش ٌشٌدج أخؽوًج ـّذ ثَِض ٌثؼ٪ ش ٌثٖض  ً 

٨ٍجس ٸجټصجيل:" -  شٙنٲ شفض ٨نجًٌن شٝم مؽم

 .ٍظجبٶ ثٖضنًٍٕر ٌثټ ٌثټصٵجًًٌ   ثْضخفجط ثټ٩ٽمٌز 

 .ٌثٖضرتؼمز ٌخٌز  ٌثټدفٍط ثټ٩  ثټٹصذ 

 .ٌخٌز ٌثٖضؽُضس ثټ٩  ثټوًًٌجس 

 ٌثٖضؽُضس ثْضؼندٌز  (2)."ثټوًًٌجس 

                                                           
اجلزء  ،أصول البحث العلمي )إعداد وكتابة ونشر البحوث والرسائل العلمية(: أمحد عبد ادلنعم حسن (1)

 .:<8-9<8ص -، ص=@@8، ادلكتبة األكادميية،  القاىرة، 8،  طالثاين
، القاىرة، :، دار الفجر للنشر والتوزيع، طاألسس العلمية لكتابة الرسائل الجامعيةزلمد منري حجاب:  (2)

 .;@، ص 9000
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ٌثؼ٪ ثٖض٩صمو   ٨ٽٌيج خ١ًٌٵصني:ٸمج ًمٹن شٙنٌٲ ثٖض

ٗض:  ٍمز، معُض ٍض ٨ٽم  -ثٌْض يل ټٽم٩ٽ جٌِز ثټصٍ شمعپ ثٖضند٪ ثْ٘ض ىٸٌ ثٖضٙجهً ثِْض

 لٽوٌن(. ثخن)مٵومز  ثَضؼصمج٧

ٍثٌٜ٪،  - ٌٍٰر ـٍٻ ممصٽٲ ثٖض ٌثؼ٪( ىٍ ثټٹصذ ثٖضص ىٸٌ ثٖضٙجهً ثټعجنًٍز ) ثٖض

ٌثؼ٪ إٗض ٰةجس:  ٌثټ١ًٌٵز ثټعجنٌز ىٍ شٵٌّم ثٖض

ٌآن ثټٹًٌم. - أ  ثټٵ

جه - ح  ًغ ثټندًٍز ثټرشًٱز.ثْـض

ٌثٖض٩جؼم. - س ٍثمٌْ   ثټٵ

ٌخٌز.  - ط  ثټٹصذ خجټٽ٭ز ثټ٩

 ثټٹصذ ثْضؼندٌز.  - ػ

ٌثټوًًٌجس.  - ؿ  ثٖضؽُضس 

 ثټٌِجبپ ثټؽجم٩ٌز.  - ك

ٍثبق.  - ه ٌثټٽ ٍثنني   ثټٵ

ٌنٌز.  - ى ٌثؼ٪ ثٔضټٹرت  ثٖض

 جُ.ـثَضٴصد -2

ٍٿ ثَضٴصدجُ -2-1  :مٱي

ٍثء ٸجنض ٰٹٌر، أٌ ٰٵٌر م٩ٌنز من مٙوً أٌ  ٍمجس ِ خم٩نى خ٢ٌّ ىٍ ألي م٩ٽ

 ٌ ٍٿ خً ثټ١جټذ.م ٌثَض٨صمجه ٨ٽٌيج ٍض ثٖضيٸٌر أٌ ثټدفغ ثټيي ًٵ  ؼ٪ م٩ني 

ٍث٨و ٌرشٌٟ ثَضٴصدجُ:   -2-2  ٴ

ٌثټٵٝجًج ثٖضنيؽٌز ثټصٍ ًؽذ ٨٘ض ثټ١جټذ أن  ٩ًو ثَضٴصدجُ من أىم ثٖضٕٹُضس 

ٌثَضىصمجٿ ًٌوًُ ٸپ مج ًف٢ٌ خيج من ٤ٌٌٯ، ٸٍن  ًوًِيج خٹجمپ ثټ٩نجًز 

ٍمجس شمٚ ثَضٴصدجُ مٌشد٢ خموَ مٙوثٴٌز ثټ١ج ٌٴوًشً ٨٘ض همؾ م٩ٽ ټذ 

ٍث٨و ثټصجټٌز: َثٿ ثټٹجمپ خجټٵ ٌټييث ٨ٽًٌ ثَضټص ٧ٍ ثٖضدفٍط ًٌٰ،   ثٖضٍٜ

رضًٌر ثټوٴز ٍض ثلصٌجً ثٖضٙجهً ثټصٍ ًٵصدْ منيج، خأن شٹٍن مٙجهً " -

ٍظٶ خيم. ٍىج ممن ٩ًصمو ٨ٽٌيم ًٌ ٌمؤټٱ  أ٘ٽٌز 

٪ مج ًٵصدْ خني ٔجَضس، ٌإىث ثٔص - مپ ثټوٴز ثټصجمز ٍض ثټنٵپ ٌٌٜ

٪ ٔجټصجن ٴدپ خوء ٸپ ٰٵٌر،  ثَضٴصدجُ ٨٘ض أٸعٌ من ٰٵٌر ًؽذ أن شٍٜ

ٌر ثْضلرير ٰٵ٢ ىٍ ثټصٍ شمصم خٕجټصني.  ٌټٹن ثټٱٵ
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أَض شٹٍن ثټٌِجټز ِٽّٽز ثٴصدجِجس، ًٌؽذ أن ننّٶ ثَضٴصدجِجس شنّٶ  -

ٌثټنٵو ٨٘ض ـّذ  ًنز  ٌثٖضٵج ٪ لجټٌز من ثټصٵوٿ  ٌأَض شٍٜ خو٩ًج، 

 (1)"ثټ٥ٌٌٯ

ٌموَ ٨مٶ ٰجټوٴز         ٌثؼ٪ شوٻ ٴ٩١ج ٨٘ض أ٘جټز ثټدفغ  ٌثٖض ٍض ثلصٌجً ثٖضٙجهً 

ٍثٌٜ٪ شٹعٌ ٌٰيج ثټٹصجخجس  ٍمجس ثٖضٝمنز ٍض ثټدفغ أٌ ثٖضيٸٌر، ٸٍن خ٩ٞ ثٖض ثٖض٩ٽ

ٌثټ٩مٶ ٍض  ٌٍض خ٩ٞ ثټفجَضس شٹٍن ٸصجخجس خ٩ٌور ٸپ ثټد٩و ٨ن ثټرشٌٟ ثټ٩ٽمٌز 

ٌمن نجـٌز ألٌَ ثټوٴز ٍض ثټ نٵپ ټٽوَضټز ٨٘ض أمجنز ثټ١جټذ ثٖض٩جټؽز، ىيث من نجـٌز 

ٌىيث َض ًنٱٍ ؼيو ثټ١جټذ من لُضٻ  ٌٍٰ ثټٙوٳ ثټ٩ٽمٍ ٍض ثٖضيٸٌر،  ٌموَ ش

ٍهو ثټمجٗ ٸٍن  ٌش٩ٝٲ من مؽي ٌشيج شيًذ ٔمٌٙز ثټ١جټذ،  ثَضٴصدجِجس ْضن ٸع

ٌمنجٴٕصيج ٩ًصرب شفٌٙپ ـج٘پ خئمٹجن أي  ٍمز هٌن شفٽٌٽيج أٌ نٵوىج،  نٵپ ثٖض٩ٽ

ٌىنج ٍٿ خيج،  ٌىيث  ٔمٚ أن ًٵ ٌثػ خفغ ٨ٽمٍ أٌ٘پ  ًٹمن ثټصمٌَ ٍض إنؽجٍ ٌإل

٧ٍ ثٖضدفٍط ًٌٰ. ٌق موَ شفٹمً ٍض ثٖضٍٜ ٌشٍٜ  خرتٷ ثټدٙمز ثټٕمٌٙز ټٽ١جټذ، 

ٌمج خ٩وو خفٌغ َض ًدوٌ " - ٌمج ٴدٽً  ثټصأٸو من ـّن ثَضنّؽجٿ خني مج أٴصدْ 

 أي شنجٌٰ ٍض ثټٌّجٳ.

ٌث٨جر ثټوٴز ٍض ثَضٴصدجُ خفٌغ ًصم نٵپ ثْضٰٹجً هٌن ش - فًٌٲ خجټنٵٚ أٌ م

٬ٌريىج. ٍهر  ٬ٌري ثٖضٵٙ ٍهر   ثټًَجهر أٌ ثْضل١جء ثٖضٵٙ

ٌشمٌٌَ  - ٍؿ  ٌثټٍٜ ٨ٌٍز  ٌثٖضٍٜ ثْضمجنز ثټ٩ٽمٌز أي شٍلٍ ثټدجـغ ټٽٙوٳ 

ٌثْضٰٹجً ثٖضٵصدّز(.  ثْضٰٹجً ٨ن خ٩ٝيج )أٰٹجً ثټدجـغ 

ٌه ثٖضّمٍؿ خيج، ٌ  - ٨ٌٌز ٍض ثَضٴصدجُ أي ًٹٍن ثَضٴصدجُ ٜمن ثټفو ثٖضرش

ٌثٟ  ٨ٌٍز ثَضٴصدجُ.٨وٿ ثٔضٰ ٌن  ٍض  ٸمٌز 

ٍظٌٶ ټً. - ٌثټص ٍث٨و ثټٕٹٽٌز ٍض ثَضٴصدجُ  ٌث٨جر ثټٵ  م

َثبو ٌإٴفجٿ  - ٌشؽنذ ثټفٍٕ ثټ أن شٹٍن ثْضٰٹجً ثٖضٵصدّز ىثس ٘ٽز خجټدفغ، 

 (2)ثْضٰٹجً ثٖضٵصدّز ٍض ثټدفغ ټّدذ أٌ ِضلٌ".

ٍث٧ ثَضٴصدجُ:  -2-3 ٨ٍني:  أن ٌخجـعٍ ثٖضنيؽٌز ٨٘ض أن ثَضٴصدجُ ن ًؽم٪ ٨ٽمجء 

 جُ مدجرش )ـٌٍض(، ثٴصدجُ ٬ري مدجرش.ثٴصد
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ٍهر خٕٹٽيج ثټيي ٤يٌس ": ثَضٴصدجُ ثټفٌٍض) ثٖضدجرش( - أ ٍمز ثٖضٍؼ ٩ًنٍ ٸصجخز ثٖض٩ٽ

يل ثٖضٵصدّز منً، ًٌٽؽأ ثټدجـغ ټييث ثټن٧ٍ من  ٨ٽًٌ ٍض ثٖضٌؼ٪ أٌ ثٖضٙوً ثْ٘ض

ٌىجمز ٍض ثٖضٹجن ثټيي ًٌهس ًٌٰ ٌمُضبمز  ٍمز مٱٌور   ،ثَضٴصدجِجس إىث ٩ٌٔ أن ثٖض٩ٽ

 ٌخجټٕٹپ ثټيي ٤يٌس خً.

ٍض ىيو ثټفجټز )ثَضٴصدجُ ثټفٌٍض( ًصم ـرص ثٖضجهر ثٖضٵصدّز خني ٰجًٍشني أٌ  -

ٌث٨جشيج:"......."ٔجټصني ٸجټصجيل: ٌمن ثْضمًٍ ثټصٍ ًؽذ م ، 

ًخ٩ز أ١ٌِ م٪  همؾ ثٖضجهر ثٖضٵصدّز م٪ مصن ثټدفغ، - إىث ٸجنض َض شًَو ٨ن أ

 .""إ٤يجً شٽٺ ثٖضجهر ثٖضٵصدّز خني ٔجټصني 

ًخ٩ز أ١ٌِ،  - ٍثهس شٽٺ ثٖضجهر ٨ن أ ٰٙپ ثٖضجهر ثٖضٵصدّز ٨ن مصن ثټدفغ إىث 

ٌخج من  ٌشدوأ خأ١ٌِ أٸعٌ ٴ ٢ ثټٙٱفز  ًؽذ ٍض ىيو ثټفجټز أن ش٥يٌ ٍض ٌِ

 خ٩ٝيج، ٸمج ًٱٝپ ٸصجخصيج خم٢ ٬جمٶ.

َض هث٨ٍ ٔض٤يجً ٸجمپ شٽٺ ثٖضجهر  - ٍض ـجټز أن شٹٍن ثٖضجهر ثٖضٵصدّز ٠ًٍٽز 

، ًٌصم ىټٺ خ٩و ثٖضصٵ١٪جـغ ًّصموٿ مج ًّمى خجَضٴصدجُ ثٖضٵصدّز ٰئن ثټد

َثء منيج ًٌٕجً إټٌيجـ إىث ٸجنض َض شًَو ٨٘ض ١ًٌِن ٍض ٸپ  يٯ خ٩ٞ ثْضؼ

َء ثٖضفيٌٯ منيج ًًَو ٨٘ض ١ًٌِن ٌٰصم )...(مٌر خنٵجٟ ، أمج إىث ٸجن ثټؽ

٪ ١ٌِ من ثټنٵجٟ جًر ټيټٺ خٍٜ  (1)."ثٔٔض

ٍثټز خ٩ٞ ثټ٭مٍٛ ٍض ثٖض٩نى، ٍض ـجټز ش٭ٌري خ٩ٞ ثټٹٽمجس ثټمج٠ةز أ - ٌ ٔض

٪ إٔجًر ثټ٩جٸٱصني  ټٽوَضټز ٨٘ض أن مج ًٌه  ،].... [ٌٰؽذ ٨٘ض ثټدجـغ ٌٜ

َء من شٽٺ ثٖضجهر ثٖضٵصدّز، ٌإنمج ىٍ إٜجٰز من  خني ثټ٩جٸٱصني ټٌْ ؼ

 ثټدجـغ.

ٌټٌْ ثِصموثٿ ثټٹٽمجس " ثَضٴصدجُ ٬ري ثٖضدجرش: - ح ٩ًنٍ ثِصموثٿ ثټٱٹٌر 

يل ثټيي أليس منً، ٌإنمج ٨٘ض نٱّيج ثټصٍ ًٌهس ٍض ثټد يل أٌ ثٖضٙوً ثْ٘ض فغ ثْ٘ض

ٌخجټٕٹپ ثټيي ًُضءٿ ثټدفغ  ثټدجـغ أٌ ثټ١جټذ ٸصجخز ثټٱٹٌر خٌٙ٭صً ثټمج٘ز 

ٌثټدفغ،  ًثِز  ٌثىج أٸعٌ ٰجبور ٍض ٸصجخز ثټصٵًٌٌ ثټمجٗ خجټو ٌخجټ١ًٌٵز ثټصٍ ً

ٌثو أٸعٌ إٴ ٽٍح ثټيي ًًٌوو ًٌمٹن أن ٩ًٝيج ٍض ثٖضٹجن ثټيي ً ؽز ٍض ٌخجِْض نج٨ج ـٌ

ٍخني: ٽ ٌٴو ًٽؽأ ثټدجـغ إٗض أـو ثِْض  ٨مٽٌز إ٨وثه ثټصٵًٌٌ، 
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يل. - ج ٨نومج شٹٍن ٸدرير ٍض مٙوًىج ثْ٘ض  شٽمٌٚ ثٖضجهر ثٖضٵصدّز ٌلٍٙ٘

ٌثس خٽ٭ز ثټدجـغ خفٌغ شٙدق ممصٽٱز ٍض  - ٌثټٱٵ ٍمجس  إ٨جهر ٌ٘ج٬ز ثٖض٩ٽ

يل، ٩ًٌص ٌټٹن مصٕجخيز ٍض ثٖض٩نى م٪ ثٖضجهر ٍض مٙوًىج ثْ٘ض رب ىيث ثټنٚ 

ٌثٖضص٩جًٯ  ٽٍح ثټٕجب٪  ثټن٧ٍ من ثَضٴصدجِجس )ثَضٴصدجُ ٬ري ثٖضدجرش( ثِْض

 (1)."٨ٽًٌ ٍض ٨مٽٌجس ثَضٴصدجُ

ٍث٧ ثَضٴصدجُ نؽو ثټصّجؤٻ ثټيي ١ًٌـً م٥٩م ثټ١ٽدز ىٍ:           مصى خ٩و ىٸٌ أن

ٌمج ىٍ أٌ ٬ري ثٖضدجرش ٍض ثټدفغ نٽؽأ ټُضٴصدجُ ثٖضدجرش م٩ٌجً ثَض٨صمجه ٨٘ض ن٧ٍ ، 

 ؟هٌن آلٌ

٨ًٌٍ ٩ًصمو ٍض ثٖضيٸٌر، ٰٱٍ خ٩ٞ ثټفجَضس            ثٔضؼجخز خ١ٌّز ٰجَضٴصدجُ خن

يل  ًٹٍن ثَضٴصدجُ ثٖضدجرش رضًٌي إى ٨٘ض ثټ١جټذ ثٖضفج٥ٰز ٨٘ض ثټٱٹٌر خم٩نجىج ثْ٘ض

٧ٍ ٸمج ىٍ، ٌٍض  ٍنيج شموٿ ثٖضٍٜ يل، ٸ ٌٸٽمجشيج ثټصٍ ًٌهس خيج ٍض ثټنٚ ثْ٘ض

ٍثٰٶ ـجَضس ألٌَ ًٹٍن ثټ١جټذ أم ٧ٍ ټٹن َض شص جٿ ثٴصدجُ ًموٿ م٩نجو ثٖضٍٜ

ٌم٪ مصن ثټدفغ ىنج ًؽو ثټ١جټذ نٱًّ أمجٿ ثَضٴصدجُ  ٸٽمجشً م٪ مج ًًٌوو ثټ١جټذ،

ٍظٌٶ ثٖضٌؼ٪  ٬ري ثٖضدجرش ٸأن ًألي ثٖض٩نى هٌن ثټٹٽمجس، ٌٍض ىيو ثټفجټز ٨ٽًٌ ٍض ش

ق أنخصرصٯ" " ثٖض٩صمو ٨ٽًٌ أن ًٌٝٲ ٸٽمز ثټنٚ ثټ١جټذ ٴو شولپ ٍض  ټٌٍٜ

ٍخً ثټمجٗ. ٌأهلپ ٨ٽًٌ أِٽ يل   ثْ٘ض

ٌخييث ٰجٖض٩ٌجً ثٖض٩صمو ٍض ثلصٌجً ن٧ٍ ثَضٴصدجُ ټٌْ م٩ٌجً ثټصٱجٜپ، خپ          

ٍٴض ثٖضنجِذ، ـٌغ  ٌثټ ثټ١جټذ من ًفوه ثَضٴصدجُ ثٖض٩صمو ٨ٽًٌ، ٍض ثٖضٹجن ثٖضنجِذ 

٨ٌٍز ثَضٴصدجُ ثټصٍ شمومً أظنجء شفًٌٌو ټٽدفغ.  ًصفّْ ن

 

 ٌٔز(:ثټفجثټصيمٌٖ ) -3

ٍث٨يج: -3-1 ٌأن ٍٿ ثټفجٌٔز   مٱي

ٍٿ ثټيجمٖ )ثټفجٌٔز(:" - أ ًٵٙو خجټفجٌٔز أٌ ثټصيمٌٖ مج ًٹصذ ٍض أِٱپ مٱي

جًر إٗض من ِدٶ  ٌىٍ شّج٨و ٨٘ض ثٔٔض ٌو،  مج ٩ًًٌٜ ثټدجـغ من مجهر، أٌ ٍض آل

ٌشّصموٿ ٸيټٺ ټٽصمٌٌَ خني مّجىمجس  ٍث مٕٹٽز ثټدفغ،  ثټدجـغ من ٸصجح ٨جټؽ
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 ٌ ٌمّجىمجس ٬ريو،  ٍثيش ٴوً ثىصمجمً خجټدفغ ثټدجـغ  ٨٘ض ثټدجـغ ثَضىصمجٿ خجټف

 (1)."نٱًّ ْضىمٌصيج ٍض شأًٌو ٴٌٝجو

ًوٻ أًٝج ٨٘ض: "ثٖضجهر ثټصٍ ش٥يٌ ٍض أِٱپ ثټٙٱفز أٌ ٍض نيجًز ثټٹصجح أٌ  -

جًر إټًٌ أٌ  ٍمجس ٨ن مٌؼ٪ شم ثٔٔض ٌق ٰٹٌر ٌإ١٨جء م٩ٽ ثټدفغ من أؼپ شٍٜ

 (2)."ثَضٴصدجُ منً

ٍثٔـأن  - ح ٵّم ثټفجٌٔز أٌ ىجمٖ ثټدفغ  شد٩ج ټٽ٭ٌٛ ثټيي شن ٍ:ــٍث٧ ثټف

ٍظٌٶ  ٌؼو من أؼٽً ثټيجمٖ، ٰجټفجٌٔز أٌ ثټيجمٖ ش٥يٌ ٍض أِٱپ ثټٙٱفز إمج ټص

ٍمجس ـٍٻ ثٖضٌؼ٪ ثٖضٵصدْ منً، أٌ إـجټز ثټٵجًا ټٱٹٌر م٩ٌنز أٌ مٌؼ٪ آلٌ  م٩ٽ

ٌٸيث رشؿ خ٩ٞ ثٖض١ٙٽفجس  ًر،  ٪ ٍض ثټٱٹٌر ثٖضيٸٍ ٩ًجټؾ ٰٹٌر ثټدفغ، أٌ ثټصٍِ

ٍث٧:   ٨ٌٽًٌ ٰجټفجٌٔز ظُضط أن

شّصموٿ ىيو ثټفجٌٔز ٨نومج ٬ًٌذ ثټدجـغ ٍض "ـجٌٔز ثٖضفصٍَ:  -

ٌىټٺ ټًَجهر ثټصٱجٌ٘پ ٍض  ٌق ٰٹٌر مج ًٌهس ٍض مصن ثټدفغ،  شٍٜ

ٍمجشً ٍض ثٖضصن،  ٌم٩ٽ ثټفجٌٔز ـصى ًفٱ٦ ـّن شّٽّپ أٰٹجًو 

ٗض، (*)ًٌّصموٿ خ٩ٞ ثټٹصجح ٨ُضمز نؽمز  ) ٌنؽمصني ټٕضٔجًر ثٌْض
 "ټٕضٔجًر ثټعجنٌز ٨٘ض نٱْ ثټٙٱفز (**

٥ًيٌ ىيث ثټن٧ٍ ٍض رشؿ خ٩ٞ ثٖض١ٙٽفجس ثٖضمصرصر معُض م١ٙٽق ثټق 

 ، ٍض ثټيجمٖ شيٸٌ ٸجمٽز ثټفٌح ثټ٩جٖضٌز ثټعجنٌز.٧2

ٌثٍ ثٖضٙوً أٌ ثٖضٌؼ٪ ثټيي ألي منً "ـجٌٔز ثٖضٙوً - : شّصموٿ ٔضخ

ٍثيش خأًٴجٿ شٍٜ ٍمجشً، ًٌمٌَ ىيث ثټن٧ٍ من ثټف ٪ ٨جهر ثټدجـغ م٩ٽ

ٌبٌيس أٌ ثټؽمٽز  م ثټ ٍض نيجًز ٸپ ٰٵٌر أٌ ثٴصدجُ ٍض ثٖضصن، أٌ خ٩و ثَِض

٨ٌنومج ًٹٍن  ثټيجمز ٍض ثٖضجهر، أٌ ثټٱٹٌر ثٖضٵصدّز أٌ ثٖضّرتٔو خيج، 

٪ لجًػ ٨ُضمجس ثَضٴصدجُ، ًٌؽذ  ثټٌٴم ٍض نيجًز ثټؽمٽز ًؽذ أن ًٍٜ

ٌشٱ٩ج ٴٽٌُض ٨ن ثټ١ٌّ.  أن ًٹٍن ثټٌٴم ثٖض١٩ى م

                                                           
، :900، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، أصول البحث العلميحسني عبد احلميد أمحد رشوان: (1)

 .>;9ص
دار وائل للنشر والتوزيع،  (،منهجية البحث العلمي )القواعد والمراحل والتطبيقاتزلد عبيدات وآخرون:  (2)
 .<=8، ص @@@8، عمان، 9ط
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جټز ثټٵجًا إٗض مٹجن آلٌ ٍض ثټدفغ  :جټزـجٌٔز ثٔـض - شّصموٿ ٔـض

ٍمجس، ٌم٩ٽ ٌق مج ًًٌوو من ـٵجبٶ  أٌ مٌؼ٪ آلٌ ٩ًجټؾ نٱْ  ټصٍٜ

ٌىنج ًّص٩مپ ثټص٩دري )أن٥ٌ ٸيث...، أن٥ٌ مج ٴدپ ثټٙٱفز  ثټٱٹٌر، 

 (1)."ٸيث...، مج خ٩و ثټٙٱفز(

ٌثٛ ثټصيمٌٖ: -3-2  أ٬

 ٌ ًو ٤ٌٌٌٱصً ٍض ثټدفغ من ًّص٩مپ ثټصيمٌٖ ٍض ثټدفغ ٍض ـجَضس ممصٽٱز ش٩ٹْ ه

ٌثًٜ أٌ ثټيوٯ منً نيٸٌ:  خني ـجَضس ثِص٩مجٻ ثټصيمٌٖ  ثټصٍ شيٻ ٨٘ض أ٬

ٌثٖضنجٴٕز." - ٌثٖضّج٨ور ٨٘ض ثټؽوٻ  ٍمجس،   ثَض٨رتثٯ خمٙوً ثٖض٩ٽ

ٌثټص٩ًٌٲ خجٖضجهر ثٖضٵص١ٱز )ثٖضٵصدّز(.  - ٍمجس إٜجٌٰز،   شًٌَو ثټٵجًا خم٩ٽ

ٌثؼ٪ ألٌَ -  ش٩جټؾ نٱْ ثټٱٹٌر. ٨نومج ًًٌو ثټدجـغ أن ًٕري إٗض م

ٍه شندًٌ أٌ شٍؼًٌ. -  ٍض ـجټز ٌؼ

ٍثًهر ٍض ثټدفغ - ٌق خ٩ٞ ثٖض٩جنٍ ثټ  (2)."شٍٜ

ٌق لُضٻ ثٖضصن ٴو " - ٌق إىث لّش ثټدجـغ من أن ٨مٽٌز ثټصٍٜ ًٌّصموٿ ټٽصٍٜ

ٌثخ٢ ثْضٰٹجً.  شٍٕٓ ثټٵجًا أٌ شٵٽپ من ش

يل إىث ٬ًذ ٍض ىټٺ، ٌإمج ټُضِص - َثهر شّيٌپ ٨٘ض ثټٵجًا ثټٌؼ٧ٍ ټٽمٙوً ثْ٘ض

ٍه  ـٍٻ مج ٸصذ ٍض ىټٺ ثٖضٌؼ٪، أٌ ثټصأٸو من ٘فز ثٖضجهر ثٖضٵصدّز ٍض ـجټز ٌؼ

 ٔٹٍٷ ټوًً خٙفز ٨مٽٌز ثَضٴصدجُ.

صٕيجه خً. - جًر إٗض ثٖضٌؼ٪ ثټيي شم ثَِض  شفٵٌٶ ثْضمجنز ثټ٩ٽمٌز خجٔٔض

شٍؼًٌ ثټٵجًا ټٽٌؼ٧ٍ إٗض خ٩ٞ ثټٙٱفجس أٌ ثټٱٍٙٻ ٍض ثټدفغ أٌ ثټٹصجح  -

ٌفيج مٌر ألٌَثټصٍ ٩ًٙذ إ٨جهر رشـ  (3)."يج أٌ شٍٜ

 

 

                                                           
، دار وائل للنشر والتوزيع، أساليب البحث العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانيةخرون: فوزي غرايبة وآ (1)

 .8@8، ص9009، عمان، :ط
، مؤسسة الوراق، عمان، 8، طأسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعيةمروان عبد اجمليد إبراىيم:  (2)

 .<80، ص 9000
 .?=8زلمد عبيدات وآخرون: مرجع سابق، ص  (3)
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 ٌٳ ثټصيمٌٖ:ــ٠ -3-3

ٍثمٖ ٍض ثٖضيٸٌر، أٌ  ٍه ٠ًٌٵصني خجًٍشني ټٽص٩جمپ م٪ ثټي إن ثٖضص٩جًٯ ٨ٽًٌ ٌؼ

ٴجٿ من ثټدوثًز ـصى ثټنيجًز،  ثټدفغ، ټٹن شٍؼو ٠ًٌٵز ألٌَ ش٩صمو ٨٘ض شّٽّپ ثًْض

 ٌنؽوىج ٍض ٸصجخز ثٖضٵجَضس، ثٖضوثلُضس...إټن.

جًر إٗض ثٖضٌؼ٪ خ٩و ثَضٴصدجُ أٌ ثټٱٹٌر مدجرشر، : ـٌغ ً"٠ًٌٵز ىجًٰجًه - أ صم ثٔٔض

ني ټٵذ ثٖضؤټٲ ٰٵ٢، شجًًن ثټنرش، ٌإىث ٸجن ټٽمؤټٲ  ٪ ٴٍِ ٌىټٺ خأن ًٍٜ

ٍثنني ًث ٍض نٱْ ثټّنز ٰئنً ًصم ثټصمٌٌَ خٌنيمج خئٜجٰز ـٌٌٯ  -أٌ أٸعٌ -٨ن ٘و

 ."أخؽوًز إٗض ثټؽيز ثټ٩ٽٌج من ِنز ثټنرش، ًٌٴم ثټٙٱفز

ٍه           جس ثٖضصفور  ش٩ ًٍَض ىيو ثټ١ًٌٵز ټٽؽم٩ٌز ثټ٩جمز ټ٩ٽمجء ثټنٱْ ٍض ثټ

٨ٌٽمجء ثَضٴصٙجه،  ًثِجس  ٨ٽمجء ثټنٱْ،  ٌث٩ِج ٍض ه ًث  ثْضمًٌٹٌز، ش٩ٌٯ ثنصٕج

 ٌأـٌجنج ٍض ٨ٽم ثَضؼصمج٧.

ٍٿ ثټعٵجٰز( من مٌؼ٪ م٩ني، معُض     ٍٿ ثټ١جټذ : ثٴصدْ نٚ ـٍٻ)  مٱي ىنج ًٵ

٪ ثټص٩ًٌٲ خني ٔجټصني  ٍه إٗض ثټٽٱ٦ ثټُضشٌنٍ،ثټعٵ"خٍٜ ثټيي ٩ًنٍ cultureجٰز ش٩

ٌٴو أ٠ٽٶ ٨٘ض ثټٱٽّٱز  ًث٨صيج،  ٌٍ ٛ ًث٨ز ثټ٩ٵپ  ،mentis cultureـٌط ثًْض أي ٍ

 (.31، 1995ٌٗشنمٌصً". ) ٨جًٯ، 

ٍمجس ثْضلٌَ ـٍٻ ثٖضٌؼ٪ هٌن           ٍٿ خيٸٌ ثٖض٩ٽ ٌٍض نيجًز ثټدفغ أٌ ثٖضيٸٌر نٵ

ًثِز ټّرير  –ثٖضونٌز  ثټعٵجٰز، جًر،ثټفٝ نرص مفمو ٨جًٯ:ىٸٌ ثټٙٱفز ) ه

ٍٿ  ٌهَضټز ثٖضٱي ُضمٍ، ټٽٱٹٌ ، ثٖض٩يو ثټ٩جٖضٍ-ثٖض١ٙٽق   (. 1995،  ثټًٌجٛ، 2ٟ ثِٔض

ٌنٱْ ثټّنز ىنج نٱصق           ٌإىث ٸجن ثَضٴصدجُ ټٱٹٌر من ٸصجح آلٌ ټنٱْ ثٖضؤټٲ 

.(، ػ، ه.. ح، ٴٍُ نيٸٌ ټٵذ ثٖضؤټٲ، ِنز ثټنرش، ـٌٯ أخؽوي من ثټفٌٌٯ، أ،

 (.20أ، 1995ٗ ٸجټصجيل:)٨جًٯ،

٪ ٍض آلٌ ثَضٴصدجُثټ١ًٌٵز ثټٹُضٌِٹٌز - ح ٌىټٺ خأن ًٍٜ خ٩و أٌ ثټٱٹٌر ) : 

ٴجٿ ثْضلٌَ خنٱْ ثټٙٱفز،  نٵ١ز نيجًز ثټٱٹٌر ٌإٗض أ٨٘ض( ًٴمج ًصّٽّپ م٪ ثًْض

ٌثؼ٪  ٌثټٌٺ م٪ خٵٌز ثٖض ٌىٹيث ه ٍثټٌز،  ٌثـو خجټٙٱفز ثٖض ًٌصٹًٌ ثټرتٴٌم خوءث من ًٴم 

٪ ثټٌٴم  خجټٙٱفجس ٌخ٩و ٌٜ ثْضلٌَ، ٌٍض آلٌ نٱْ ثټٙٱفز خ٩و ل٢ ٰج٘پ، 

ٍظٶ ثٖضٌؼ٪ خٹپ شٱجٌ٘ٽً.)أٌ ٴجٿ( ثٖضٕجً إټًٌ أ٨ُضو  ً  (1)ثًْض

                                                           
، 9، دار الفائز للطباعة والنشر والتوزيع، طأبجديات المنهجية في كتابة الرسائل الجامعيةعلي غريب: (1)

 .0?8 -@<8ص  -، ص@900اجلزائر، 
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          ٪ ٍٿ خٍٜ ٍٿ ثټعٵجٰز، ٨نو إنيجء ثټص٩ًٌٲ نٵ ٍض ثٖضعجٻ ثټّجخٶ ـٍٻ مٱي

ٌنٝ٪ ًٴم ٘٭ري مٌشٱ٪ ٴٽٌُض ٨ن ثٖضفصٍَ ٍض ثټٹصجخز ثټص   ٵٽٌوًزٔجټصني، ظم نٵ١ز 

ٌنٌج ٰنٹصٱٍ خجټٌؼ٧ٍ إٗض   Référencesٌنٝ٪ ١ٌِ ٘٭ري أِٱپ ثټًٍٴز، أمج إټٹرت

ٍثً نمصجً ثټص٩ٽٌمز   ظم   insérer une note de bas de pageش٥يٌ ټنج ٨ٽدز ـ

insére   ٪ٍمجس ثٖضٌؼ ٌثټٌٴم ثټيي ٍِٯ نٹصذ م٩ٽ ٥ًيٌ ثټم٢ ثټٱج٘پ مدجرشر 

 ثٖضٕجً إټًٌ.

جًر إٗض ثٖضٙجهً ٍض -ػ ٌىيث خرتٴٌم ثټنٍٙٗ ثٖضٵصدّز ٍض ؼمٌ٪ نيجًز ٸپ ٰٙپ ثٔٔض  :

ٴجٿ ٍض  ٌش١٩ى نٱْ ثًْض ثټٱٙپ خأًٴجٿ مصصجخ٩ز شيل ثټنٍٙٗ ثٖضٵصدّز مدجرشر، 

ٌثٌٰز ثټصٍ أ٨صمو  ٬ٍ ٍمجس ثټددٽٌ ٍظٌٶ ٍض نيجًز ثټٱٙپ خيٸٌ ؼمٌ٪ ثٖض٩ٽ ٘ٱفز ثټص

 (1)٨ٽٌيج.

ٌخ٩ٞ ثٖضوثل  ُضس.نؽو ىيو ثټ١ًٌٵز م٩صمور ٍض شفًٌٌ ثٖضٵجَضس 

ٌثؼ٪.-4 ٌثٖض ٍظٌٶ ٍض ثټيجمٖ   أِٽٍح ثټص

ٍظٌٶ ثټٹصذ:  -4-1 ٌثٌٰز ش ٬ٍ ٍمجس ثټددٽٌ ٍظٌٶ ثټٹصذ ثٖض٩صمو ٨ٽٌيج خيٸٌ ثٖض٩ٽ ًصم ش

 ًيل: ثټمج٘ز خيج ٸمج

ٍثن ثټٹصجحثِم ثٖضؤټٲ: " ٌثټنرش، ثټ١د٩ز، ٨ن َء، شٌؼمز ُٰضن، هثً ثټ١د٪  ، ثټؽ

 (2)."ثٖضوًنز، ثټدٽو، ثټّنز، ثټٙٱفز

َثء ٰنيٸٌ: ثِم ثٖضؤټٲ: ٌٍض ثټفجټز إىث م َض ًفصٍي ٨٘ض أؼ ج ٸجن ثٖضٌؼ٪ ٬ري مرتؼم، 

ٌثټنرش، ثټ١د٩ز، ثٖضوًنز، ثټدٽو، ثټّنز، ثټٙٱفز. ٍثن ثټٹصجح، هثً ثټ١د٪   ٨ن

ٌثؼ٪ ُٰض نيٸٌ ثټٙٱفز ٌشيٸٌ خٵٌز  ،ىيث ٍض ثټيجمٖ أمج ٌٰمج ًمٚ ٴجبمز ثٖض

ٌخنٱْ ثټرتشٌذ. ٍمجس   ثٖض٩ٽ

 ٌخجټٽ٭ز ثْضؼندٌز ٌٰٹٍن: 

- Pour l’ouvrage :  

                                                           
البحث العلمي)خطواتو ومراحلو، أساليبو ومناىجو، أدواتو ووسائلو، عبد الرمحن بن عبد اهلل الواصل:  (1)

 .;?، ص@@@8دلملكة العربية السعودية، وزارة ادلعارف، ا ،أصول كتابتو(
، اجلزائر، 8، دار ىومة للطبع، طتدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعيةرشيد زروايت:  (2)

 .@9، ص9009
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"Nom et prénom : Titre de l’ouvrage, Editeur, lieu de publication, 

année de publication, nombre de pages (Ou page)".(1) 

ٌثؼ٪، ٬ٌجح  ٌثً ثٖض ٍظٌٶ ًٙجهٯ ثټ١جټذ ـجَضس مص٩وهر ٸصٹ ٨نو ثَضٴصدجُ أٌ ثټص

ٍمجس ىنج ًؽذ ٨٘ض ثټ١جټذ مج ًيل:  خ٩ٞ ثٖض٩ٽ

ثټيجمٖ ثټيي ًٕجً ًٌٰ إٗض ثټٹصجح نٱًّ مٌشني مصصجټٌصني: ٍض ىيو ٌٰمج ًمٚ  -

ٍمجس ثٖض٩ٌٰز خجٖضٌؼ٪ ًٌٹصٱٍ ح:  ثټفجټز َض ٩ًٌو ثټدجـغ نٱْ ثٖض٩ٽ

"إىث ثِص٩مپ نٱْ ثٖضٌؼ٪ مٌر ظجنٌز هٌن ثنٵ١ج٧ ٍض ثټيجمٖ ثټصجيل مدجرشر ٌٰٹصٱٍ  -

٪ ٸٽمز ) ٪ ًٴم ثټٙٱفز أٌ ثټٙٱفجس ثټصٍ ألثٖضٌؼ٪ نٱًّخٍٜ يس منيج ( ٌٌٜ

ٍمجس.  ثٖض٩ٽ

ظم  (*Ibid)ٌٍض ـجټز ثٖضٌؼ٪ خجټٽ٭ز ثْضؼندٌز ٌٰص٩ني ٨٘ض ثټدجـغ أن ًّص٩مپ ٸٽمز   -

 ."ًٴم ثټٙٱفز

ٻمعُض: ث٨صمونج ٍض        ٌثشٍ: شوًًدجس ٨٘ض منيؽٌز  ثَضٴصدجُ ثٌْض ٨٘ض مٌؼ٪ ًٌٔو ًٍ

فز ِجخٵج، ٌإىث ٨ونج  ٍمجس ثٖضٍٜ ٍظٶ ثٖضٌؼ٪ خجٖض٩ٽ ٌن ٍض ثټدفغ، نيىذ ټٽيجمٖ 

 ٌث٨صمونج ٨ٽًٌ ىنج نيٸٌ: ثٖضٌؼ٪ نٱًّ، ثټٙٱفز. ثَضٴصدجُ ثټعجنٍ

ٌشني ٬ري مصصجټٌصني ٍض ىيو ثټفجټز ًؽذ ٠ٌؿ ثټّؤثټني  - ٌإىث أِص٩مپ ثټٹصجح م

ٌثـو  ٍثمٖ؟، أٿ ىنجٷ أٸعٌ من مؤټٲ  ٌثـو ٍض ؼمٌ٪ ثټي ثټصجټٌني، ىپ ټٽٹصجح مؤټٲ 

ٍثمٖ؟  ٍض ؼمٌ٪ ثټي

ٌثـو ٰنٹصٱ جًر إٗض ىيث ثټٹصجح ٌإ٨جهر ٸصجخز ټٵذ ٰئىث ٸجن ټٽمؤټٲ ٸصجح  ٍ خجٔٔض

 (2). خم٩نى مٌؼ٪ ِجخٶ".( **op. cit)ثٖضؤټٲ، ٌٍض ثټٽ٭ز ثْضؼندٌز نّص٩مپ ٸٽمز 

ٌخٍ: منيؽٌز إ٨وثه   معجٻ ثټّجخٶ: ٌثشٍ، ظم ث٨صمونج ٨٘ض ٨يل ٬ ث٨صمونج ٨٘ض ًٌٔو ًٍ

ٌثشٍ، ٍض ىيو ثټفج ٌثِص٩مٽنج مٌؼ٪ ًٌٔو ًٍ ٨ٌونج مٌر ألٌَ  ټز نيٸٌ ثټدفٍط، 

ٌثشٍ: مٌؼ٪ ِجخٶ، ٗ، ٌإىث ٸجن ټٌٌٔو  -، ثټٙٱفزمٌؼ٩ّجخٶټٵذ ثٖضؤټٲ:  ًٍ

ٍثن ثټٹصجح ـصى َض ًفوط ټدْ  ٌثشٍ مٌؼ٩ني ث٨صمونج ٨ٽٌيمج ٰينج ًؽذ ىٸٌ ٨ن ًٍ

 ٍض ثټٹصجح ثٖض٩نٍ خجټٹٽمز.

                                                           
، بن عكنون، 8،  ديوان ادلطبوعات اجلامعية، طأسس البحث العلميسالطنية بلقاسم وحسان اجليالين:  (1)

 .;> اجلزائر، د.س، ص
*
Ibid = Ibidem 

**
op.cit = opero citato 

 .?>8.، ص <900، القاىرة، 9، د.ن، طالبحث العلمي منهجية: حسام ىشام (2)
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ٌثټ١د٩ز نٹصٱٍ خجټٌمَ: ـٌٯ ٗ ټٽوَضټز ٨٘ض ثټٙٱفز،  - ٨نو ىٸٌ ثټٙٱفز 

ٌٯ ٟ ٸجلصٙجً ټٽ١د٩ز  .ـٌ

 ٨ٌن ٸٌٱٌز ٸصجخز ٘ٱفجس ثټيجمٖ ٰصٹٍن ٸجِضشٍ: -

ٌثـور معُض ثټٙٱفز "  ، 65ٰنٹصذ ٗ 65إىث ألينج من ٘ٱفز 

ٰنٹصذ  163ـصى ثټٙٱفز  160ٌإىث ألينج من ٘ٱفجس مصصجټٌز معُض من ثټٙٱفز 

( ټٽوَضټز أن ثَضٴصدجُ ٴو شم من خوثًز 163 -160ٗ  -ثټٌٙج٬ز ثټصجټٌز )ٗ

 .163ـصى  160ثټٙٱفز 

ٌثټٙٱفز 20ألينج من ٘ٱفجس ٬ري مصّٽّٽز، معُض ثټٙٱفز إىث  ٌثټٙٱفز 50،   ،

 ( أٌ ثټٌٙج٬ز ثټصجټٌز )ٗ،65، 50ٗ، 20ٰٗينج نٹصذ ثټٌٙج٬ز ثټصجټٌز) ٗ 65

ٍظٶ ٸجن من ثټٙٱفز 65، 50، 20ٗ  ٗ، ، 20( خم٩نى أن ثَضٴصدجُ من ثٖضٌؼ٪ ثٖض

ٌثټٙٱفز 50ظم من ثټٙٱفز ، أمج ٌجىج )،(هٌن شّٽّپ. ٰينج ثټٱج٘ٽز م٩ن 65، 

 (1).إٗض"( ٰم٩نجىج -ثټرش٠ز)

ٍه ثټ١د٩ز ٌٰٹصذ ثټ١جټذ:  -  (.َض.ٟ(، أٌ )ه.ٟ)ٌ ٍض ـجټز ٨وٿ ٌؼ

 (.َض.ن( أٌ )ه.نٌإىث ټم ًؽو ثټنجرش أٌ هثً ثټنرش ٰنيٸٌ )  -

ٍه ِنز ثټنرش نيٸٌ ) - (، ه.س(، أٌ ًمٹن ىٸٌ )َض.ُأٌ ) ه.ُ(ٍض ـجټز ٨وٿ ٌؼ

 (.َض.س)

ٍثن ثټٹصجح: ٰي - ، أٌ ١ٌِ شفصًنجٷ ٠ًٌٵصني ټصمٌٌَو، إمج أن نٝ٪ ٌٰمج ًمٚ ٨ن

 ل٢ ٬ٽ٦ٌ.نٹصدً ح

ٌثټوًًٌجس: -4-2 ٍظٌٶ ثٖضؽُضس   ش

 ىٸٌ ثٖضٌؼ٪ ٨نومج ًٹٍن مٵجټز ٍض مؽٽز: -

ٍثن ثٖضٵجټزثِم ٸجشذ ثٖضٵجټز" ، ثٖضؽٽو، ثټ٩وه، ثټصجًًن، ثټيٌةز -ُ–، ٍض مؽٽز : ٨ن

 (2)."ثټصٍ شٙوًىج، ثٖضوًنز، ثټدٽو، ثټّنز، ثټٙٱفز

- Pour un article:  

                                                           
، اجلزائر، 9، جسور للنشر والتوزيع، طمنهجية البحث في العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانيةخالد حامد: (1)

 .?89، ص 9089
 
 .@9زروايت: مرجع سابق، ص  (2)
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"Nom, prénom: Titre de l’article, nom du périodique, date exacte 

et n du volume, éditeur, pages".(1) 

 "ىٸٌ ثٖضٌؼ٪ ٨نو ثَضٴصدجُ من ثټؽًٌور: -

 ٸجشذ ثٖضٵجٻ إن ٌؼو.

ٍثن ثٖضٵجٻ ٸجمُض. -  ٨ن

ٍثن ثټؽًٌور.  -  ٨ن

ٌثټّنز(. - ٌثټٕيٌ  ٍٿ  ٌثټصجًًن )ثټٌ  ثټ٩وه 

 (2)م ثَضٴصدجُ منيج".ثټٙٱفز ثټصٍ ش -

ٍثن ثٖضٵجٻٸجشذ ثٖضٵجٻ:  ٌشٹٍن خجټٕٹپ ثټصجيل: ٍثن ثټؽًٌور، ثټ٩وه، ثټصجًًن،  ٨ن ، ٨ن

 ثټدٽو، ثټٙٱفز.

ٍظٌٶ ثټٌِجبپ ثټؽجم٩ٌز -4-3  : ش

ز:  ز"ثِم ٘جـذ  ثْض٠ٌـٌ ٍثن ثْض٠ٌـٌ ، ًِجټز ټنٌپ ٔيجهر )شفوًو ٠د٩ٌز ٨ن

ًثو(، شفض إرشثٯ، ثټ ٹٽٌز، ثټٵّم، ثټؽجم٩ز، ثټٌِجټز مجِرت، مجؼٌّصري، هٸصٍ

 (3)ثټّنز، ثټٙٱفز".

 

- Pour mémoire: 

 

Nom et prénom : Titre de mémoire, mémoire de (doctorat, 

magister master), encadrement, département, université, lieu, 

date, année, page. 

ٍثبق: -4-4 ٌثټٽ ٍثنني   ثټٵ

ٍنٍ ٰمن ثٖضّصفّ ن أن ًصد٪ ثټرتشٌدجس ثټصجټٌز ٍض ٨نومج ًٵصدْ ثټدجـغ من نٚ ٴجن

 ٸصجخز ثټيجمٖ:

ٌټز. -  "ٸصجخز ثِم ثټو

                                                           
 .=>سالطنية و اجليالين: مرجع، سابق، ص  (1)
دار صفاء ، النظرية والتطبيق -مناىج وأساليب البحث العلميرحبي مصطفى عليان وعثمان زلمد غنيم:  (2)

 .988،ص 9000، عمان، 8للنشر والتوزيع،ط
 @9زروايت: مرجع سابق، ص (3)



487 

ٌبجٌِز، أي ثټؽيز ثټصٍ أ٘وًس ثټٵجنٍن.  -  ثِم ثټّٽ١ز ثټصرش٩ًٌز أٌ ثټ

ٍٿ أٌ أمٌ أٌ - جًر إٗض ن٧ٍ ثټٵجنٍن )مٌِ ٌثً...إټن(. ثٔٔض  ٴ

  شفوًو ًٴم ثټٵجنٍن. -

 ىٸٌ ثټّنز. -

٪ ثِم ثټؽًٌور ثټٌِمٌز، ًٴم ثټ٩ - ني ٌٌٜ ٌثټصجًًن ثټيي ٘وًس ٰصق ٴٍِ وه 

.ًٌٰ 

ٌٸصجخز ثټدنو أٌ ثټٱٵٌر. - ٪ ٰج٘ٽز خ٩و إ٬ُضٳ ثټٵٍُ  ٌٜ 

ٌثټٙٱفجس ثټصٍ شم ثَضٴصدجُ منيج". - جًر إٗض ثټٙٱفز   (1)ثٔٔض

ٌنٌز: -4-5 ٌثؼ٪ ثٔضټٹرت ٍظٌٶ ثٖض  ش

٨ٍز ثْضلدجً ) - ٍمجس من مؽم صٕيجه خم٩ٽ  (News groupثَِض

ٍثن ٍمز: ٨ن ٨ٍز، ًيٸٌ ثِم ثټٕمٚ ثٖضّؤٌٻ ٨ن إ١٨جء ثٖض٩ٽ يج، شجًًن إنٕجء ثٖضؽم

ٍٴ٪ ٨٘ض ثٔضنرتنض. ٍثن ثٖض ٍمجس، ٨ن ٨ٍز، شجًًن ـٍٙٻ ثټ١جټذ ٨٘ض ثٖض٩ٽ  ثِم ثٖضؽم

ٍشٌز ٨٘ض ثَضنرتنض - صٕيجه من ثټٕدٹز ثټ٩نٹد  :ثَِض

ٍٴ٪  ٌثٌٰز إىث ٌؼوس، ظم ىٸٌ ثٖض ٬ٍ ٍمجس ثټددٽٌ ٌخٵٌز ثٖض٩ٽ ٍثن ثٖضٵصدْ منً،  نيٸٌ ثټ٩ن

ٍهر ًٌٰ، شجًًن ثټفٍٙٻ ٨٘ض  ٍٴض)ِج٨ز ثٖضٍؼ ٌثټ ٍٿ، ثټٕيٌ، ثټّنز(  ٍمز )ثټٌ ثٖض٩ٽ

ٍٴ٪(.  ثټولٍٻ ټٽم

ٍمجس من ثټٵٌٗ ثٖضومؾ  - صٕيجه خم٩ٽ  :CD- ROMثَِض

ٌشجًًن إنصجػ  ٍثُ ٘٭رير، ثټ١د٩ز، مٹجن ثټنرش، ثټنجرش  ٍثن خني أٴ ثِم ثٖضؤټٲ، ثټ٩ن

ٍمجس)  ٨ٍجء ثټيي نٵپ منً ثٖض٩ٽ  (.cd- romثټٵٌٗ. ظم ىٸٌ ٠د٩ٌز ثټ

-  ٍ صٕيجه خم٩ٽ ٍمٍ ٨٘ض ثټم٢ ثٖضدجرش )ثَِض ٌم١د٧ٍ ـٹ  (:onlineمجس من هًًٌز 

ٍثن ثټوًًٌز،  ٍظٌٵز، ٨ن ٍثن ثټ ٍثء ٸجن ٌٰه أٌ ىٌةز، ٨ن ثټؽيز  ثِمًيٸٌ ثِم ثٖضؤټٲ ِ

ٍخز ٸمج ىٍ ثټفجٻ ٍض ثٖضٌؼ٪ ثٖض١د٧ٍ،  ٍمز، ظم ثټصٱجٌ٘پ ثْضلٌَ ثٖض١ٽ ثٖض٩نٌز خجٖض٩ٽ

ٍٴ٪ ثټٹجمپ ٍثن ثٖض ٍمز، ٨ن ٌثػ ثٖض٩ٽ ٍمز. ظم شجًًن ثِصم  (2)ثټيي أليس منً ثٖض٩ٽ

  

                                                           
 .0=8حسام ىشام: مرجع سابق، ص (1)
، دار اليازوري للنشر والتوزيع، الطبعة البحث العلمي الكمي والنوعيلسامرائي: قنديلجي وإميان ا عامر(2)

 .:;> -8;>، ص@900العربية، عمان، 
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 لجشمز:

ٌثَضٴصدجُ  ٌٸٌٱٌز ثټص٩جمپ م٩يج،  ٌثؼ٪ ٍض  ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ  خ٩و أن ش٩ٌٰنج ٨٘ض ثٖض

ٍظٌٵيج ٨نو  ٍٿ ثټ١جټذ خص ٍمجس ثټصٍ ًٵ ٌثٖض٩ٽ ٍث٨ً،  ٌثًٜ، أن ٌأ٬ ٌثټصيمٌٖ   ،ًٌ٨ٍ خن

ٍظٌٶ ثٖضنيؽ ٌثؼ٪ ىٸٌ ثٖضٌؼ٪ ٍض ثټيجمٖ أٌ ٍض ثټٵجبمز ثټنيجبٌز نٙپ إٗض أن: ثټص ٍ ٖض

ٌر  ٌثػ ميٸ ٍر ىجمز أظنجء شفًٌٌ خفغ ٨ٽمٍ أٌ إل ٍثمٖ ثٖضيٸٌر ٩ًو ل١ ٌى

ٍنً ًوٻ ٴ٩١ج ٨٘ض مٙوثٴٌز  ًثو(، ٸ خمّصًٍجشيج )مجِرت، ټٌّجنْ، مجؼٌّصري، هٸصٍ

٨ٌٽًٌ ٨٘ض ثټ١جټذ أن: ٌأمجنز ثټ١جټذ أٌ ثټدجـغ ثټ٩ٽمٌز،   ثټ٩مپ ثٖضٵوٿ 

ٌثؼ٪ ثٖض٩صمو ٨ٽٌيج. - ٨ٌٍز ثٖض  ًيصم خن

ٍمجس ثٖضص٩ٽٵز خجٖضٌؼ٪.ثټصأٸو  -  من ىٸٌ ٸجٰز ثٖض٩ٽ

ًو  - ثٖضمجًِز ثټفٵٌٵٌز ټٽصيمٌٖ من لُضٻ ثټدفٍط ثټصٍ ًٵوميج لُضٻ مّج

 ثټ٩ٽمٍ.

 ټٌْ ٸپ مٌؼ٪ خجټرضًٌر ثَض٨صمجه ٨ٽًٌ. -

٨ٌوٿ إىمجټً. ثَضىصمجٿ - ْ ثټٙفٌفز،  ٌٰٶ ثِْض  خجټصيمٌٖ 

ٌأن َض  - ٨ٌ٘ض ثټ١جټذ أن َض ًمٱٍ ٔمٌٙصً،  ٨ًٌٍ ميم  ًٹٍن ثټنجٴپ ثَضٴصدجُ خن

 ٰٵ٢ خپ ًؽذ ٨ٽًٌ أن ًٹٍن ثٖضفٽپ ثټنجٴو ٖضج ًٹصذ.
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ٌثؼ٪:  ٴجبمز ثٖض
ٍثهي:  (1 ٍه ثټ ٌمفم ٍٿ أـمو ٨جًٯ ثټ٩ّجٯ   ٌثٔضهثًًز ثَضؼصمج٨ٌزمنيؽٌز ثټدفغ ٍض ثټ٩ٽ

ٌثس() ٌثْضه ٌثټصًٍٍ٪، ٟثٖضٱجىٌم   .2011، ٨مجن، 1، هثً ٘ٱجء ټٽنرش 

ٌنرش ثټدفٍطأٍ٘ٻ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ )إأـمو ٨دو ثٖضن٩م ـّن:  (2 ٌٸصجخز  ٌثټٌِجبپ  ٨وثه 

َء  ثټ٩ٽمٌز(، ٌر، ثْضٸجهًمٌز، ثٖضٹصدز 1، 2ٟثټؽ  .1996، ثټٵجى

ٌمفمو ثټدٌجنٍ:  (3 ٌشفٽٌپ ثټدٌجنجس هَضٻ ثټٵجيض  منيؽٌز أِجټٌذ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ 

ٙجبٍ خجِصموثٿ ٌثټصًٍٍ٪، spssٟثټربنجمؾ ثٔـض  .2007، ٨مجن، 1، هثً ثټفجمو ټٽنرش 

 .2007، ثټٵجىٌر، 2، ٟدفغ ثټ٩ٽمٍمنيؽٌز ثټـّجن ىٕجٿ:  (4

ٍثن:  (5 ّز ٔدجح ثټؽجم٩ز، أٍ٘ٻ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍـّني ٨دو ثټفمٌو أـمو ًٔ ، مِؤ

ٹنوًًز،   . 2003ثِٔض

ٌآلٌٌن:  (6 ٌثټص١دٌٵجس -منيؽٌز ثټدفغ ثټ٩ٽمٍمفمو ٨دٌوثس  ٌثـپ  ٌثٖض ٍث٨و  ، هثً -ثټٵ

ٌثټصًٍٍ٪، ٟ  .1999، ٨مجن، 2ٌثبپ ټٽنرش 

ٌثىٌم:  (7 ٌثن ٨دو ثٖضؽٌو إخ ّز ِْ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٔض٨وثه ثټٌِجبپ ثټؽجم٩ٌز، أمٌ مِؤ

ٌثټنرش، ٟ ًثٳ ټٽ١دج٨ز   .2000، ٨مجن،  1ثټٍ

ْ ثټ٩ٽمٌز ټٹصجخز ثټٌِجبپ ثټؽجم٩ٌزمنري ـؽجح:  (8 ٌثټصًٍٍ٪، ثِْض ، هثً ثټٱؽٌ ټٽنرش 

ٌر، 3ٟ  .2000، ثټٵجى

ٍٿ ثٔضنّجنٌز٨دو هللا ثټ٩ّٹٌي:  (9  ، هثً ثټنمري ټٽنرشمنيؽٌز ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٍض ثټ٩ٽ

 .2000، همٕٶ، 1ٌثټصًٍٍ٪، ٟ

ٍث٘پ:  (10 ٌثـٽً، أِجټٌدً)ثټدفغ ثټ٩ٽم٨ٍدو ثټٌـمن خن ٨دو هللا ثټ ٌم ٍثشً   ل١

جبٽً، أٍ٘ٻ ٸصجخصً( ٌثشً ٌٌِ ٍهًز، ٌمنجىؽً، أه ٌخٌز ثټ٩ّ ٍثًر ثٖض٩جًٯ، ثٖضمٽٹز ثټ٩ ٌ ،

1999. 

ٌخٍ:  -16 ٌ  أخؽوًجس ثٖضنيؽٌز ٍض ٸصجخز ثټٌِجبپ ثټؽجم٩ٌز،٨يل ٬ ثټنرش هثً ثټٱجبَ ټٽ١دج٨ز 

ًثس ممرب ٨ٽم 2ٌثټصًٍٍ٪، ٟ  .2009، ٴّن١ٌنز، ثَضشٙجٻ ثؼصمج٧، منٍٕ

ٌثبٍ:  -17 ٨ٍ٨ٍجمٌ ٴنوًٽؽٍ ٌإًمجن ثټّجم ٌثټن ، هثً ثټٌجًٌٍي ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ثټٹمٍ 

ٌخٌز، ٨مجن،  ٌثټصًٍٍ٪، ثټ١د٩ز ثټ٩  .2009ثټ٩ٽمٌز ټٽنرش 

٨ٌعمجن مفمو ٬نٌم:  -18 ٌأِجټٌذ ثټدفغ ثټ٩ٽمًٍخفٍ م١ٙٱى ٨ٽٌجن   -منجىؾ 

ٌثټص١دٌٶ، ث ٌثټصًٍٍ٪،ٟټن٥ًٌز   .2000، ٨مجن، 1هثً ٘ٱجء ټٽنرش 

ٌثشٍ:  -19 ٍٿ ًٌٔو ًٍ ٍمز ثَضؼصمج٨ٌزشوًًدجس ٨٘ض منيؽٌز ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٍض ثټ٩ٽ ، هثً ى

َثبٌ، 1ټٽ١د٪، ٟ  .2002، ثټؽ

ّجن ثټؽٌُضنٍ:  -20 ٨ٍجس أِْ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍُِض٠نٌز خٽٵجِم ـٌ ٍثن ثٖض١د ، هً

َثبٌ، ه.س  .ثټؽجم٩ٌز، خن ٨ٹنٍن، ثټؽ
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ٍٿ لجټو ـجمو:  -21 ٌثټصًٍٍ٪، ٌثٔضنّجنٌز ثَضؼصمج٨ٌزمنيؽٌز ثټدفغ ٍض ثټ٩ٽ ، ؼًٍّ ټٽنرش 

َثبٌ، 2ٟ  .2012، ثټؽ

ٌآلٌٌن:  -22 ٌثًدز  ٍٿ ٍٍٰي ٬ ، هثً ٌثٔضنّجنٌز ثَضؼصمج٨ٌزأِجټٌذ ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ٍض ثټ٩ٽ

ٌثټصًٍٍ٪، ٟ  .2002، ٨مجن، 3ٌثبپ ټٽنرش 
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 خـــــالصت عـــــامت
 

ٌأنج أمو ًفرضنٍ ثټٽّ          ٌ نجٌٻ ًوي ټصمنى ًُ ف٥ز  ـٌٌٯ آلٌ ٌن صوُّ ټٴٽمٍ، 

ً خ٩ٞ  ٸجنض خوثًصيج ،يجًزنّ ثټ ٌشؽّ ثْض مؽٌه ـٽم شّصفٍٔ ٌو إٗض مّجم٪ مجنٍّ، 

ٍٰيج مٕج٨ٌ لٍٍضؼُ ثټ٭ري،  ٍهمن  من ثټٱٕپ، ٌلٍٍض ٌأر شٽٲ ٍض ؼ ٨ٍ ٱجء خجټ ، ٨وٿ ثًَض

ً ټٍؼيّ  ًٌٰ ثټ٩مپٌثلُٗض ً، ٩مپ ثټيي ًفدّ ٌثلصٌجً ثټٵني خجهلل ش٩جٗض، ن ثټٌّ أ٬ري 

ٍنٍه دوّ ثټٹًٌم، شُ  ٌثٿ  ٤ن ٌشؽجٌح من ٴدپ ٍمٌُضشٍ إٌشّصفٌٽيج إٗض ٨٘ض ثټو ٴدجٻ 

 ٌ ٌخنجشٍ  ٌ خنأٌٍمُضبٍ  ًثو، خپ  م ٍض ىُ ن ثٖضجِرت ممّ ٠ٽدز من ـصى جبٍ من ٠ٽدز ثټوٸصٍ

ً ثِصؽجخجس؛ نيج إ، ٹصجحىيث ثټٌشٌٴذ ټٙوًٌ  ٍٔٳ ًّٽُٱً ،ثنص٥جً ٍض  ص٬ٍدشؽوه 

 ٌ ٌهٖض ج٨مٌٵ جنٱّ نٍشمنفمصجخ٩ز ثټ٩مپ  إنً مٱ٩ٍٻ ؼپ، ٗض ـني، أإشً من ـني ٌث

، إنيج ثټصّ  ٌخفنج  ،ټن شدًٍٍ ، ثټصّ ، م٪ ثټدنجءم٪ هللا ؽجًرثَضلُٗض ٌنٱفجس ثټش ربٸجس 

 ٌثٿ.٨٘ض ثټوّ  ٌـمجسثټ

ٌٰٶ ؼمٌ٪ ثٖضٕجًٸني إ١ٲ هللا ش٩جٗض ٰمن ټُ            ٍظيم، ٗضٌٰٝٽً أن   إنؽجٍ خف

ٌأًٝج إلٝج٨يج ټٽصفٹٌم ، ٌإ٨جهر ٨ن ٠ٌذ لج٠ٌ ٌثـرتثميج ټّضؼجٻ ثٖضربمؽز، 

َض ِمذ شٙفٌفيج من ؼوًو ٌنمج شيمٌ  ، ظم ألريث إلٝج٨يج ٍض مٌـٽز ظجنٌز ه

ٌىيث ٸٽً ٍض ٬ٍٝن ش٩ّز  ّز،  ٌثټصوٴٌٶ من ٴدپ ٍمُضء من لجًػ ثٖضِؤ ٌثؼ٩ز  ټٽم

ٌر  .، ٰٽٽًّ ثټفمؤيًٍ خ٩و شجًًن ثن٩ٵجه ثټنو

ٌر ثټ٠ٍنٌز ـٍٻ ٸصجح  ثٔصمپټٵو             ، منيؽٌز ثټدفغ ثټ٩ٽمٍأٔ٭جٻ ثټنو

ٍټٍؼٍ" ٌثٖض٩نٍن ح ٌ مفجًٌ خفعٌز ٨٘ض " هټٌپ ثټ١جټذ ٍض إنؽجٍ خفغ ٍِِ

ٌثن ِجٌِنيأ٠جًًن إ، شٝمنض مصٹجمٽز ٍٰ جشير  –، ً ًأي ؼمٌ٪ ثِْض ـّذ 

ٍَ ثټصٹًٍن ٍض مّص مج ًفصجؼً ثټ١جټذ ٔضنؽجٍ خفعًأ٬ٽذ  -فٹمنيٌثٖضُ  ٕجًٸنيثٖضُ 

ًثو( -)مجِرت٨٘ض ثْضٴپ  ٌثټصوًًذ ثټٵج٨وي  :هٸصٍ

ٌثټن٥ٌي ټٽدفغ ثَضؼصمج٨ٍٚ ـوىمج لُ أ  ًٌٰ َ ٌٸشم ثټرت ، ټٽصأٌِْ ثٖض٩ٌٍض 

ًثِز٨٘ض: ثټص٩ًٌٲ خ ٌثټعجنًٍز ٱجىٌم ثٖضم٩جټؽز ٸٌٱٌز ٌ  ،مٕٹٽز ثټو أًٝج ٌ ثٖضٌٸًَز 
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ًثِجس ثټّجخٵزم٩جًري م٩جټؽز  ٌثټٱٌٌٜجسٌٸٌٱٌز ش٤ٌٍٱيج ثټو ٨ٌُضٴصيج خجټرتثط  ، 

ٌثٖضٌوثنٍ ٍٻ  ،ثټن٥ٌي  ٌمج شصٝمنً من ثْ٘ض ٍټٍؼٌز  ٌ نجىٌٺ ٨ن  ثٖضوثلپ ثټٍِّ

٧ٍ ٬ٌجټدز نمجىػ ثټدجـغ إٗض ً ٌٍؼشٌثټصٍ شّصيوٯ  ،ثټن٥ًٌز ثٖضنجِدز ټٽمٍٜ م٩ٌنز 

ٌثټصٱّريمن  ٌز نجىؾ ثټدفعإٜجٰز إٗض مج شّصنو إټًٌ من ممصٽٲ ثٖض، أنّجٳ ثټصفٽٌپ 

ٍثىٌ ثَضؼصمج٨ٌز.ثْضٸعٌ شُضبمج م٪    لٙجبٚ ثټ٥

ٌثءثس ثٖضنيؽٌز ٩جټؽز ٖض ،ثٔض٠جً ثټعجنٍ ثٖضٌوثنٍٚ خٌنمج لُ   ټٽدفغ ثٔضؼ

ًثِز، ٸجٖض٩جًنز ثَضؼصمج٨ٍ،  ٌ ٌ ٌمؽجَضس ثټو ٌثبٶ ثټدفغ  ٌأِجټٌذ ثٖضمصٽٱز ًشٵنٌجش٠  ،

ٌش٩ًٍٍيج  ٌشدًٍديج،  ٌټٌز(–ؼوثٌٻ خ١ٌّز ٜمن ؼم٪ ثټدٌجنجس ثٖضٌوثنٌز   ٸمٌـٽز أ

ٌثټٹمٌز ټٽدٌجنجسثٔض  ِجټٌذظم ثْض  ٌٸٌٱٌجس ثٖض٩جټؽز ثټٹٌٱٌز  ٌمنجٴٕصيج ٍض ـٙجبٌز   ،

ٌثٖضوثلپ ثٖضصدنجر. ٍٻ ثټن٥ًٌز  ٌثْ٘ض ٍء ثټرتثط  ٌشٌذ  ٜ ٌش ٌلصجمج ٸٌٱٌجس ٜد٢ 

ٌٸصجخز ثټصٵًٌٌ ثټنيجبٍ ٌثټصيمٌٖ  ٍظٌٶ  ٌثؼ٪ ٠ٌٌٳ ثټص ىم أن ن٭ٱپ أ، هٌن ٴجبمز ثٖض

ٌثټنٱٌّز  ٌثَضؼصمج٨ٌز  ًثس ثټ٩ٵٽٌز  ثټصٍ ٴٌجس ممجًِز ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ، ٌثلُض ثٖضيج

ٌٍٰىج ټوَ ثټدجـغ ٔضنؽجؿ شفٵٌٵجشً ثٖضٌوثنٌز  . ًؽذ ش

ٍض ثنؽجٍ خفغ  إ٨وثه ىيث ثټٹصجح "هټٌپ ثټ١ــجټذ ٨ٌٍ ٍضًُ ٸمج              

ٍټٍؼٍ ٌ ٌثمٍ  ،"ٍِِ ٌثټ٩ٽمٌز ٌثْض شفٵٌٶ ثٖض  شٌز:ثِض ىوثٯ ثټدٌوث٬ٍؼٌز 

ٌ ٍض مؽجٻ إ ټ١ٽدز ثٖضجِرتأِجيس شٵوًم ه٨م  - ٌثس ثټصمٌػ  ًٝج أنؽجٍ ميٸ

ًثو،  ًفصجؼً ثټ١جټذ منيؽٌج أظنجء إنؽجٍو ټدفعً، ٴو خصٝمٌنً ؼمٌ٪ مج ٠ٽدز ثټوٸصٍ

ٌ  ،شم ثنصٵجؤىج خ٩نجًز ،مفج٨ًٌ٘ض مؽمپ ثٖضوثلُضس  شًٍٍ٪ـٌغ شم  ٍثس شمجٌٔج  ل١

ٍظثټ١ٽدز ټنؽجٍ إ ٨ٌٽم ثَضؼصمج٧ ٨٘ض ٌؼً  يمدف ٍمج  ٍٿ ثَضؼصمج٨ٌز ٨م ٍض مؽجٻ ثټ٩ٽ

ٌٰٶ ثـرتثٿ ثِضؼجٻ ثټَمنٌز ثٖضمٙٙز ټٕضنؽجٍثټصفوًو ٸمج شم ث٨صمجه ثټدّج٠ز  .، ٌ

٨ٍ ص٩ٌجح،  ٌزٌثٖضٍٜ ٌثَِض ٴوً ثَضمٹجن، م٪ ش٩١ٌمً خجْضمعٽز ثټص١دٌٵٌز ټصٵًٌذ ثټٱيم 

ٌثټرتٸٌَ ٨٘ض شنجٌٻ أٸعٌ ثټٵٝجًج ثٖضفٵٵز ټن٧ٍ من ثَضشٱجٳ ټوَ ؼميًٍ ٨ٽمجء 

 ثٖضنيؽٌز.

 ،لج٘ز ٍض مؽجٻ ممجًِز ثَضرشثٯ ،دصوبنيثٖضٜجٍض ټٓضِجشير شٵوًم ه٨م إ -

ًثو، ّمج ٌ  ٍثء ٍض مٌـٽز ثٖضجِرت أٌ ـصى ثټوٸصٍ ٌثس ثټصمٌػ ِ من مٹن ٌُ ِشأ٠ري ميٸ
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ًث ٌفٵش ّيم ٌُ ٌِ ،ٍض مؽجٻ ثٖضنيؽٌز شفوًوث من ثټعٵجٰز ثټ٩ٽمٌز ثٖضٕرتٸزٸجٌٰج ٶ ٴو

ٍمجس ثٖض٭ٽ٠ٍزخ٩ٞ ٍض شٙفٌق  ټصجيل لٽٶ خجٌ ، صمٽٱز ٍض مؽجٻ ثٖضنيؽٌزأٌ ثٖضُ  ثٖض٩ٽ

ًثء ثِضلًٌن ٌنز ٍض شٵدپ آ ٍثٰٶ ٌأًٝج ثټفٍٙٻ ٨٘ض ٴوً أٸرب من ثټ ،ٴوً أٸرب من ثٖضٌ ص

ٌ ټؽجن ثٖضنجٴٕجس ٨٘ض ثْضٴپٸأ٨ٝجء ٍض ِجشير ثْض خني ؼم٧ٍ  ٌّمق خجټصٵٌٌم ِ، 

٨ٍٍ ٖضّصٍَ ثټدفٍط  .ثٖضٍٜ

 

رشثٷ ٠ٽدز إإى أن  ؛٨٘ض ٌؼً ثټمٍٙٗ ټٽدجـعني ثٖضدصوبني زثټصنٕةز ثْضٸجهًمٌ -

ٌرث ًثو ٍض ثٖضٕجًٸز ٍض ٩ٰجټٌجس ثټنو ٍثټٌج ثرشثٸيمټوٸصٍ ٱيم مصولٽني، ظم ش ٍض  ، خٍ٘

ٌُ ثټوټٌپ، ټيُ ىيث ش٭١ٌز مفجًٌ  ٍر أِجٌِز ٍض ٨مٽٌز شوًًديم ٨٘ض  ټٍػ مٌـٽز ٍ ل١

ٌ ، مٽٌةز خجټفْ ثْض ؼوًور ٌخز ٸٱٌٽز شرشًديم لُضٴٍ  ٌىيو ثټصؽ ٌټٌز،  ًٌؿ ثٖضّؤ

ٌثء منٍّح هث٩ٌٰصيم نفٍ مًَو خ  ،ٌمًَو شًٌٌٞ ثټنٱْ ٨٘ض إ٨مجٻ ثټ٩ٵپ ،جٍنؽإئظ

ًثس ٌِخييث  ،ٸصّجح لربثس ؼوًورثٌمًَو  ٌش١ًٌٍ ثٖضيج ٌفٙپ ثټصٹًٍن ثٖض٩ٌٍض 

ٌىيث   ٌثـوث من أىوثٰنج مني ثټدوثًزثټيثشٌز   .ٸجن 

ًٰ٪ أٸُ لريٍض ثْض           ًخٍ ، إى أ ٹٌ  ٌأـموو  ،٩وه مج أظنى ىٍ ٨٘ض نٱًّخٲ ًوثي ْٔض

ّّ ٸعريث ـموث  ٌمپٌ مجمپء ثټ ٌمپء مج خٌنيمج،ء ثْض ثس  شٵوٿ خٕٹٌي أنٍ ٰئنّ  ًٛ 

ٌثټٹصجح، ٗض ٸجٰز ثْض إثټؽًَپ  ٌر  ٍؼً شّ أٌ ِجشير ثٖضّجىمني ٍض ش٭١ٌز مفجًٌ ثټنو

ٌثټَمُضء ثٖضفٹ ٍث ٨٘ض  نًمني، ثټيخٕٹٌي ثټمجټٚ ټٽَمٌُضس  ٍثنيم ټم ًدمٽ ثل

ٌخ٩ٝج من لربشيم ٍض مؽجٻ ٌ  ًث من ثَضىصمجٿ  ، ٸمج َض فٹٌمثټصٍمُضبيم خمنفيم ٴو

ٍشنٍ  ٍثٌٰ شٕٹأن أًٱ ّزلجًػ من  جشيرِٗض ثْض إٌثشٍ شٵوٿ خ ٨يم رب ش، ٨٘ض ثٖضِؤ

ربىم خ ٌثىصمجميم ٌ٘ ٌٴصيم ثټعمني  ٌثٌٰ من  ٌثټؽمٌپنٌٙذ  ٍث  ثټ١ٌذ  ـٌغ ِجىم

ٌشوٴٌٶ ثْض٨مجٻ خٹپ ٨نجًز ٌؼوًز ٌشًٍٙذ    .ٍض شفّني 

 

 شكرا لكم  :قولأفلكل هؤالء 

 ورعاكم. اهللحفظكم  ،اجلزاء خري اا مجوععنّ وجزاكم اهلل 
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